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• James S. Barton : „Războiul 
bizar" din Congo — Scrisoare 
din New York (pag. 4-a).

CARTEA LA SATE
Pentru milioa

nele de țărani 
care frecventea
ză astăzi cămi
nele culturale, 
bibliotecile, care 
participă la se
rile literare, la . 
cercurile de ci
tit, cartea a de

venit un bun prieten și sfătuitor. 
Cartea constituie un mijloc puter
nic de răspîndire a învățăturii 
marxist-leniniste, de înarmare a 
oamenilor muncii de la sate cu 
cunoașterea politicii partidului 
nostru, de popularizare a cuceriri
lor științei agrotehnice, menite să 
ducă la sporirea continuă a pro
ducției agricole. Tot mai cunoscute 
sînt în rîndul cititorilor țărani ope
rele clasicilor literaturii noastre, 
lucrările noi, inspirate din viața 
de azi.

Răspîndirea tot mai largă a căr
ții la sate este un factor de mare 
însemnătate pentru formarea și 
educarea conștiinței socialiste a 
țărănimii noastre care a pășit cu 
hotărîre pe calea socialismului.

Răspunzînd interesului crescînd 
al cititorilor, la sate a fost creată 
o vastă rețea de difuzare — librării 
și chioșcuri, raioane de librărie în 
magazinele mixte și universale, au- 
tolibrării ș.a. ; o contribuție însem
nată o dau și miile de difuzori vo
luntari. Totodată au loc numeroa
se acțiuni de popularizare și 
răspîndire a cărții, printre care o- 
cupă un loc important „Luna cărții 
Ia sate“, ce se desfășoară în pre
zent. Această manifestare culturală 
de masă, organizată de Ministerul 
învățămîntului și Culturii în co
laborare cu Centrocoopul, este me
nită să contribuie la răspîndirea 
și mai largă a cărții politice, lite
rare, agrozootehnice, de populari
zare a științei.

Cu un mare interes sînt primite 
și studiate la sate broșurile care 
cuprind Cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la încheie
rea Consfătuirii pe țară a țăranilor 
colectiviști, Chemarea, precum și re
comandările celor șase comisii de 
lucru ale Consfătuirii. Luna cărții la 
sate, cu diversele ei manifestări, 
este un bun prilej pentru ca învă
țămintele prețioase, extrem de bo
gate, ale Consfătuirii să devină — și 
pe calea muncii cu cartea — larg cu
noscute fiecărui țăran, tuturor oa
menilor muncii din agricultură. 
Pentru aceasta e necesar să se 
folosească mijloace variate : ex
punerea acestor broșuri la loc vizibil

în unitățile de difuzare, la biblioteci, 
în expozițiile și bazarele cărții des
chise în aceste zile, prezentarea lu
crărilor Consfătuirii în cadrul con
ferințelor, serilor de întrebări și 
răspunsuri la căminele culturale, 
organizarea unor întîlniri ale colec
tiviștilor cu participanții la con
sfătuire.

Fiecare lucrare șl în special noile 
broșuri și cărți politice și agro
zootehnice trebuie să ajungă cît 
mai repede în mîna cititorilor. 
Aceasta nu au înțeles-o încă pe de
plin toate organele cooperației, 
în loc să fie aprovizionate 
ritmic, operativ, unele cooperative, 
cum sînt cele ce aparțin de între
prinderea comercială raională Bîr- 
lad, ca și unități specializate pen
tru difuzare din sate, primesc 
cărți doar o dată la două-trei luni, 
în unele cooperative, librării sau 
magazine sătești, țăranii nu găsesc 
încă destule cărți care să le fie 
de ajutor în însușirea cunoștințelor 
agrozootehnice, a metodelor înain
tate de muncă, să le împărtășească 
experiența fruntașilor în agricul
tură.

O prezentare atrăgătoare a cărții, 
expunerea ei la loc vizibil, folosirea 
afișelor de popularizare trezesc inte
resul cititorului, îl ajută să-și aleagă 
cartea dorită. Dar la unele maga
zine și mai ales cooperative cărțile, 
atunci cînd nu lipsesc, stau depozi
tate la întîmplare. în loc să ajungă 
la magazine, în librării și la citi
tori, materialele de popularizare se 
opresc cîteodată în depozitele în
treprinderilor comerciale raionale 
sau interraionale.

Activitatea de popularizare și di
fuzare a cărții la sate privește în 
mod direct larga rețea a coopera
ției sătești cît și Direcția difuzării 
cărții din Ministerul învățămîntu- 
lui și Culturii. Dar, în drumul 
său spre sate și spre familiile țără
nești, difuzarea cărții trebuie spriji
nită de secțiile de învățămînt și cul
tură ale Sfaturilor populare, de or
ganizațiile U.T.M., de căminele cul
turale și bibliotecile sătești.

Comitetele regionale și raionale 
de partid, organizațiile de partid de 
la sate au datoria să sprijine și să 
îndrume acțiunile de difuzare și 
popularizare a cărții — în strînsă 
legătură cu sarcinile actuale ale 
dezvoltării agriculturii socialiste, cu 
viața de azi a satului, cu cerințele 
ridicării continue a nivelului politic 
și cultural al oamenilor muncii de 
Ia sate.

Acțiuni de modernizare 
a utilajului în întreprinderi

ÎN UZINELE 
CONSTRUCTOA
RE DE MAȘINI

In întreprinde
rile metalurgi
ce și construc
toare de ma
șini se desfă-

șoară o acțiune pentru moderniza
rea mașinilor-unelte de producție 
mai veche aflate 
lor. Această cale 
tajoasă deoarece 
cheltuieli reduse, 
teristici apropiate sau egale de cele 
ale mașinilor-unelte moderne. La a- 
proximativ 130 de mașini-unelte mo
dernizate în mai multe întreprinderi, 
printre care Uzinele de tractoare și 
Uzinele de autocamioane din Bra
șov, „1 Mai" din Ploiești, în urma 
perfecționării unor subansamble, 
randamentul vechilor mașini a fost 
sporit între 5 și 40 la sută. Calcu
lele arată că prin modernizare, a- 
ceste mașini aduc întreprinderilor 
o economie anuală de circa 2.720.000 
lei. Totodată ele contribuie la ri
dicarea calității pieselor prelucrate 
prin așchiere.

în dotarea uzine- 
s-a dovedit avan- 
se pot obține, cu 
utilaje cu carac-

Ministerul Metalurgiei și Construc
țiilor de Mașini a luat o serie de 
măsuri pentru intensificarea acțiu
nii de modernizare a utilajelor a- 
flate în exploatare. în întreprinderi 
se vor constitui colective perma
nente formate din ingineri și tehni
cieni cu înaltă calificare, care să 
întocmească și să urmărească pla
nurile de modernizare a mașinilor și 
instalațiilor.

LA FABRICA 
DE CHERESTEA 

STÎLPENI

...într-o încăpere a fabricii

(Agerpres)

La unitatea de 
industrializare 

a lemnului din 
Stîlpeni, regiu
nea Argeș, se 
numeroase lu-execută în prezent 

crări de modernizare. în ultima vre
me, aici a început montajul unui 
modern fierăstrău-panglică care va 
permite reducerea grosimii tăieturii 
la cherestea, de la 3,2 la 2,5 m. 
Noul fierăstrău va contribui la scă
derea simțitoare a consumului spe
cific de bușteni pentru fiecare me
tru cub de cherestea.

„Flamura Roșie“ din Capitală a fost amena
jată o expoziție. Sînt prezentate aici multe articole noi, de curînd omolo-
gate.

La doi pași de expoziție, într-o cameră învecinată, se află „Laborato
rul primăverii". După cum se spune în fabrică, aici „cresc“ încă din timpul 
iernii, ca într-o seră, florile, țesăturile pentru sezonul de primăvară.

în fotografie : Cîteva din lucrătoarele „Laboratorului primăverii“. (De 
la stînga la dreapta) : Emilia Brănișteanu, șefa secției creație, ing. Constanța 
Popescu și Paraschiva Tănase se consultă asupra noilor modele de impri
meuri și contexturi.

Intocmiiea 1 Pentru întărirea continuă
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Ce ne propunem pentru a realiza 

producțiile planificate
Anul trecut gospodăria colectivă 

„1 Mai“ din Bistrefu, raionul Băileșfi, a 
objinuf recolte sporite și și-a dezvoltat 
sectorul zootehnic. S-au objinut în me
die la hectar 2.183 kg. grîu, 3.746 kg. 
porumb boabe, 2.002 kg. floarea-soare- 
lui, 30.000 kg. sfeclă de zahăr. Din va
lorificarea cerealelor și a produselor 
animale, gospodăria noastră a realizat 
un venit bănesc de 2.000.000 lei. Va
loarea zilei-muncă s-a ridicat la 32 lei.

Realizările gospodăriei au fost și sînt 
un îndemn pentru restul țăranilor mun
citori din comună de a se alătura co
lectiviștilor. în prezent gospodăria are 
910 familii cu peste 2.300 ha teren. 
Acum ne ocupăm de întocmirea 
planului de producție. De un mare aju
tor în această privință ne sînt lucrările 
Consfătuirii pe țară a țăranilor colecti
viști, indicațiile date cu acest prilej de 
conducerea partidului, bogata experien
ță a gospodăriilor fruntașe expusă în 
consfătuire.

Noi am stabilit pînă acum indicii, 
principali ai planului de producție. Ast
fel în acest an vom mări mult produc
ția de cereale, vom ajunge să avem la 
suta de hectare 12 vaci și juninci, 26 
de porci, 75 oi și aproape 400 de pă
sări. Asta înseamnă mai mult decîf 
dublul efectivelor din anul trecut.

în gospodăria noastră se 
atenție stabilirii măsurilor 
duce la realizarea planului.

Ne-am propus, de pildă,
hectare să realizăm 5.000 kg. porumb 
boabe la hectar în sistem neirigaf. Te
renul a fost arat adînc din toamnă și, 
cu toate că acum este zăpadă, conti
nuăm transportul gunoiului din grajd 
cu săniile. Pentru a realiza producțiile 
planificate vom folosi sămînță dublu 
hibrid generația l-a și vom acorda o 
mare atenție perioadei optime de în- 
sămînțări și lucrărilor do îngrijire a cul
turii.

La marginea comunei avem 
cu o productivitate foarte 
Ne-am propus să executăm o
lucrări de îmbunătățire a acestor tere-

nuri și să cultivăm circa 200 
ferite plante spre a obține 
sporite de furaje. Suprafața 
cu cereale și alte plante va crește prin 
defrișarea unor vii hibride și printr-o 
mai judicioasă tarlalizare a terenurilor.' 

Dezvoltarea sectorului zootehnic se 
va face mai ales din prăsila gospodă
riei. Tofuș’ vom mai cumpăra în acest 
an 100 oi și 50 juninci. Se prevăd de 
asemenea măsuri și pentru îmbunătă
țirea rasei de oi prin încrucișări 
merinos și brunizarea vacilor.

Inginer agronom 
PANTELIMON MOTOCU 

G.A.C. „1 Mai" 
din Blstrețu, 

raionul Băilești

da o mare
care vor

ca pe 600

un'-izlaz 
scăzută, 

serie de

ha. cu di- 
producfii 
cultivată

cu

Gospodărim moi bme pommtul
Am încheiat cu rezultate bune încă 

un an de activitate. Sarcinile prevă
zute în 
au lost 
Dar noi 
obținem 
mai 
oglindește în planul de producție pe 
1962 al gospodăriei noastre.

Așa cum s-a subliniat la Con
sfătuirea pe țară a țăranilor colecti
viști, un mijloc important de sporire, 
a producției îl constituie mai buna 
folosire a pământului. Aceasta ne-o 
dovedește chiar experiența proprie.

La constituire, bunăoară, gospodă
ria avea circa 100 ha. teren în pantă. 
Încă din anul 1959 am pornit să 
facem primele lucrări de terasare, 
după care am plantat cu viță de vie 
10 hectare. Colectiviștii au propus 
comisiei care a lucrat la întocmirea

planul de producție pe 1961 
depășite în toate sectoarele, 

vrem ca în acest an să 
producfii mai mari, venituri 

însemnate. Lucrul acesta se

planului ca în 1962 să valorificăm 
mult mai bine unele terenuri în pan
tă mare, care nu dau decît cîteva 
sute dé kg. de iarbă la hectar. Pro
punerea a fost însușită. în plan s-a 
prevăzut ca imediat ce se dezgheață 
pămîntul să începem lucrările de 
terasare a suprafeței de 22 ha.

Sarcini importante sînt prevăzute 
în plan și pentru cultura „porumbu
lui 5.000“ pe cele 250 ha. alese în 
acest scop. Pînă acum s-au executat, 
pe acest teren, arături adinei la 30— 
32 cm., am încorporat sub brazdă 30 
tone gunoi de grajd pentru fiecare 
hectar și am pregătit sămînță.

NICA ARGHIR 
colectivist 

G.A.C. din. din comuna Cuca, 
raionul Galați.

Vom folosi toate posibilitățile pentru 
a dezvolta creșterea animalelor și legumicultura

ROMAN (coresp. „Scînteii“). — 
Maria Mîndru este inginer agronom 
la gospodăria colectivă „Tudor Vla- 
dimirescu" din comuna Horia, ra
ionul Roman. Ea a participat la 
Consfătuirea pe țară a colectiviști
lor. Cînd s-a întors în gospodărie 
a vorbit pe larg colectiviștilor des
pre învățămintele Consfătuirii, des
pre concluziile și recomandările ce 
s-au făcut. Și cît de bine prinde 
acest lucru acum, la întocmirea pla
nului de producție !

Gospodăria din Horia este situată 
la numai 3 km. de orașul Roman, 
pentru aprovizionarea căruia sînt 
necesare mari cantități de produse 
agroalimentare.

în proiectul planului de pro
ducție pe 1962 s-a prevăzut ca în 
acest ,an grădina de legume să 
crească pînă la 20 ha., față de 3 ha. 
cît a fost în 1960. Se va da o mare 
atenție producerii de legume tim
purii. în acest scop în gospodărie 
se amenajează 2.500 m.p. răsadnițe.

O altă ramură care va fi dezvol
tată mult este creșterea animalelor.

în acest an numărul vacilor va fi 
dublat, iar pînă în 1965 va ajunge 
la peste 300. Colectiviștii și-au mai 
propus ca încă în 1962 să obțină o 
producție de 3.000 litri lapte de fie
care vacă, față de aproape 2.500 li
tri cît au obținut în 1961. în acest 
scop vor acorda mai multă atenție 
îngrijirii și hrănirii raționale a ani
malelor, vor spori producția de fu
raje, vor aplica experiența unor 
gospodării care folosesc cu succes 
sfecla de zahăr în hrana animale
lor, înlocuind astfel bună parte din 
furajele concentrate.

O atenție deosebită se va acorda 
creșterii și îngrășării porcilor. în 
ultimele zile, gospodăria a livrat 
statului pe bază de contract 40 
porci grași și a încheiat contract 
pentru alți aproape 100 porci. Se 
va extinde și creșterea păsărilor.

Consiliul de conducere va supune 
aprobării la viitoarea adunare ge
nerală problema introducerii retri
buției' și după producția obținută 
în sectorul legumicol și la fermele 
de animale.

La secția de control a calității, în Fabrica de rulmenți din Brașov. (Foto : M. Andreescu#
--------------- - .1=11 »»♦---------- ■ ==:---------------

In anul 196^
R. P. Romînâ va participa 
la 25 de tîrguri și expoziții 
economice internaționale

Energie termică recuperată
CONSTANȚA (coiesp. „Scînteii“). — Zilele acestea 

a fost pus în funcțiune la uzinele de acid sulfuric și 
superfosfat de la Năvodari un turbogenerator cu o 
capacitate de 3.000 kW. pe oră. Pentru acționarea 
noului turbogenerator se folosește aburul produs prin 
recuperarea energiei termice de la cuptoarele de ar
dere a piritei. în felul acesta se asigură recuperarea 
unei cantități de energie echivalentă au peste 12 tone 
aburi pe oră fără nici un consum de combustibil. Cos
tul unui kilowat produs astfel este foarte redus. Prin 
intrarea în funcțiune a noului turbogenerator se aco
peră circa 90 la sută din consumul de energie elec

trică a uzinelor 
de superfosfat 
și acid sulfuric 
de la Năvodari.

Premieră ța Teatrul 
de Comedie

Din creația scriitorului Bertolt 
Brecht, Teatrul de Comedie din Ca
pitală a prezentat în premieră, 

seara, o nouă lucrare va-miercuri seara, o nouă lucrare va
loroasă : piesa „Svejk în al doilea 
război mondial". In regia lui Lucian 
Giurchescu și scenografia lui Dan 
Nemțeanu, piesa are în rolul titular 
pe actorul Florin Scărlătescu. DinDin 
distribuție, mai fac parte Dem. Savu, 
Ion Lucian, Mircea Șeptilici, Gheor
ghe Crîșmaru, Amza Pellea, Tamara 
Buciuceanu Botez, Dumitru Rucă- 
reanu, Vasilica Tastaman, D. Chesa 
și alții.

Noi magazine
BACAU (trimisul 

„Scînteii“). Chiar 
din primele zile 
ale lunii ianuarie, 
la Bacău s-au dat 
în folosință cîteva 
magazine mari : u- 
nul de desfacere a 
articolelor emaila
te, porțelanurilor și 
sticlăriei, cu auto
servire, un maga
zin pentru copii, 
„Punguța cu doi 
bani“, altul cu ar
ticole de 
pentru 
bărbați, 
tricotaje

galanterie 
femei și 

confecții, 
etc.

Potrivit aprobării Consiliului cfd 
Miniștri, țara noastră va participa 
în 1962 là 25 de tîrguri și expoziții 
economice internaționale.

Pavilioanele și standurile R. Pi 
Romîne urmează să prezinte cu 
precădere produsele industriei con
structoare de mașini și în special 
cele noi. O atenție mai mare se va 
acorda prezentării produselor in
dustriei chimice, de mobilă, bunu
rilor de consum, precum și a altor 
produse romînești, îndeosebi a ce
lor mai puțin cunoscute pe piața 
internațională.

Anul acesta vor fi organizate mai 
multe pavilioane și standuri de mos
tre specializate în funcție de spe
cificul pieței și al tîrgului respectiv. 
La numeroase tîrguri, întreprinde
rile de stat pentru comerțul exte
rior vor participa cu birouri de in
formații tehnico-comerciale.

DE
PREȘEDINTELE REPUBLICII CUBA, Reuter, în cursul tratativelor se dis- 

DR. OSVALDO DORTICOS, va con- < . ......
duce delegația cubană la conferința cidental, 
miniștrilor Afacerilor Externe ai ță
rilor latino-americane, care va avea 
loc la 22 ianuarie la Punta del Este 
(Uruguay).

LA'LONDRA au început tratativele 
între H. Macmillan, primul ministru 
al Angliei, și A. Fanfani, primul mi
nistru al Italiei. Potrivit agenției

»e •------- -----

Pregătiri pentru însămînțările 
de primăvară

TIMIȘOARA (coresp. 
„Scînteii"). — Asigura
rea din timp a 'Semin
țelor pentru însămînță- 
rile de primăvară, con
diționarea și încerca
rea puterii lor de în
colțite este una din 
principalele probleme 
care se află în centrul 
atenției muncitorilor și 
tehnicienilor de la 
G.A.S. Șag-Timișeni, re
giunea Banat. Pînă la 
17 ianuarie în gospodă
rie a fost adusă în
treaga cantitate de 
18.400 kg. sămînță de 
porumb dublu hibrid 
de la stațiile de caii- 
brare din Ceala și Lo- 
vrin necesare pentru 
însămînțarea celor 580 
ha. planificate. De 
menea, G.A.S. și-a 
gurat de pe acum 
titatea de 15.600 
măzăriche pentru

ase- 
asi- 

can- 
kg- 
120 

ha., 20.000 kg. sămînță

de mazăre furajeră 
pentru însămînțarea a 
100 ha., precum și alte 
semințe.

De asemenea, condi
ționarea acestor semin
țe este acum pe sfîr- 
șite.

Pentru dezvoltarea 
legumicultura, gospo
dăria de stat Șag-Timi- 
șeni și-a asigurat de pe 
acum semințele de 
roșii timpurii pentru 
cele 27 ha. — precum 
și semințele de castra
veți și alte legume.

•k
PITEȘTI (coresp. 

„Scînteii“).—In S.M.T.- 
urile din regiunea Ar
geș au loc cursuri de 
ridicare a calificării 
mecanizatorilor ; tot
odată. se continuă în 
ritm susținut lucrările 
de reparații a tractoa
relor și mașinilor agri-

cole care vor lucra în 
primăvară. Pînă acum 
cîteva zile, în 'stațiuni 
s-au reparat 850 trac
toare, 100 semănători, 

800 pluguri, precum 
un mare număr 
alte unelte agricole.

Mecanizatorii de 
S.M.T. Costești au 
parat pînă acum mai 
bine de 80 la sută din 
tractoare, precum și 
numeroase grape, sape 
rotative, cultivatoare, 
semănători etc. Brigă
zile a 11-a, a 6-a și a 
3-a sînt gata cu repara
țiile. La S.M.T.-Greci, 
raionul Găiești, munca 
de reparații se desfă
șoară de asemenea din 
plin. Fruntași pe sta
țiune sînt mecanizato
rii Constantin Răzoa- 
rea, Gheorghe Condei, 
Gheorghe Petrescu și 
alții.

cută problemele privind Berlinul oc- 
—.IJâ—.1 Piața 11 „ rt ’ ol rrlto

probleme referitoare 
ternaționale.

IN U.R.S.S. a fost 
dalie memorials de 
erată primului zbor în Cosmos 
făptuit de Iuri Gagarin. Pe o parte 
a medaliei se află chipul în relief 
al primului cosmonaut din lume cu 
cască pentru zborul cosmic, iar jos 
data de 12 aprilie 1961. Cealaltă 
parte reprezintă globul pămîntesc 
cu traiectoria de zbor a navei 
„Vostok“.

ÎN REPUBLICA DOMINICANĂ „Con
siliul de stat“, prezidat de dictatorul 
Balaguer, a fost silit să demisioneze. 
A fost formată o juntă militaro-ci- 
vilă. (Telegrama în pag. IV-a).

comună'' și alt© 
la relațiile in-

turnată o me- 
bronz consa- 

în-

de

la 
re

Membrii consiliului de conducere de la G.Ä.C. „Ștefan Gheor
ghiu" din Topoloveni, regiunea Argeș, discută proiectul planului de 
producție pe 1962, care va fi dezbătut în adunarea generală.

în fotografie : președintele gospodăriei, Marin Gheorghe, prezintă 
consiliului de conducere proiectul de plan.

( Nu de mult, la una dintre instala- j 
[/iile rafinăriei Ploiești s-a defectat I 
I ventilul-regulator de pe conducta de J 
I aburi. La fața locului au sosit de în- j 
[ dată lăcătușii Gheorghe Enache și J 
( Ion Pândele și tehnicianul Gheorghe j 
f Drăgănescu de la atelierul de apa- j 
[ ratură de măsură și control.
( — Trebuie să oprim instalația! a J
I întrebat șeful secției.
[ — Vom încerca să facem repara- j
( fia din mets, au răspuns cei trei. 1 
I Au ac/ionat repede. Din tablă au J 
[ conlec/ionat un dispozitiv pentru di- J 
( rijarea scăpărilor de abur într-o anu- J 
I mită direcție, pentru a nu se opări, j 
[ Cu mănuși de piele in mîini și înar- J 
( mâți cu sculele potrivite ei au în- J 
I locuit apoi membrana detecta a ven- j 
[ tilului cu una nouă, in mai puțin de j

)

) 
J 
I 
I

ZI l

I două ore de muncă încordată, lucra- J 
I rea a fost dusă la bun sfîrșit fără ca
[ procesul tehnologic să șuiere.
I — Vă ’elicit, băieți I 5’ șeful sec-
( /iei le-a sfrîns puternic mîna.
I Despre hărnicia celor de la atelie- j 
[ rul de aparatură de măsură și con- j 
[ trol — A.M.C. — s-a dus vestea in J 
I toate secfiile rafinăriei. Mănunchiul J

— -------- i — in total 30, tofi j
și inimoși — înscriu r: ’

( trol — A.M.C. — s-a dus vestea in

[ acesta de oameni 
I tineri
I de zi succese în muncă. Ei sînt J 
[ stimați și apreciați de întregul co- j 
( lectiv Pe drept cuvînt sînt denumiți J 
I „medici“ ai instalațiilor, deoarece ve- [ 
[ rifică și pun la punct cea mai sensi- j 
f bilă parte a acestora, „creierul" lor : j 
( aparatura care controlează și dirijea- j 

procesul tehnologic de j 
țițeiului. Lăcătușii Vasi- ) 
Dumitru t.._.....  ....

Aron și Gheorghe Ena- 
! ei,

f za automat 
[prelucrare a 
( le Neacșu, 
( Frim, Elena
[ ehe — iată doar cîțiva dintre . 
( evidențiați de nenumărate ori pentru ! 
[ lucrările efectuate.
[ A.M.C.-iștii de la rafinăria Ploiești J
(sînt și chibzuifi gospodari, luptă cu! 
[ pasiune pentru economii în producție. ) 
[ „Fiecare leu are o mare valoare“ J 
( obișnuiesc să spună ; și string diferi- ! 
[ te materiale și piese — v—■ 
[ guri, cabluri, termocuple. O 
( dintre acestea sînt recondiționate 
[ predate la magazie, altele sînt 
[ mise la I.C.M. ca fier vechi. Poate că 
( sumele economisite nu sînt prea mari, 
f dar la un loc, în ultimul an, ele au în> 
[sumat aproape o sută de mii I 
I N. PANTILIE
r coresp „Scînteii" j

Marinică. Ion j

ventile, fifin- j 
parte J 

,?*' 
fri- j 
“j

J
au în- i 
lei. J
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Introducerea tehnicii noi-factor
hotârîtor în economisirea metaluluiI

icEracg'u.ite^ga

la 23,7 tone. Rezultate

>4

a procesului de produc

te

PE CÎND REPARAȚIAi

DE SEZON

1

popular cornu- 
hotărît să-l re
in cîteva zile, 
a fost desfăcut 
materialul reçu-

o porțiune de 
Cei de la 
au lăsat-o 

altă dată". Șt 
„altă dată" a

TEODOR IERCAN, Inginer ; IOSIF 
KLAMPETKI, frezor ; VASILE ARMEGA, 
lăcătuș ; ’ TEODOR BUTARIU, inginer ; 
din postul de corespondenți voluntari ai 
„Scînteii“ de la Uzinele de vagoane-Arad

Valea Ialomiței din Masivul Bucegi

socialiste. Con- 
acestor ani, el 

aspirațiile vechi- 
găsesc împlini-

-f

DE AZI,
PE ALTĂ DATĂ

Preocupîndu-se de îmbunătățirea continuă a ca
lității producției, colectivul uzinei noastre a rea
lizat în ultimul timp mai multe tipuri de vagoane 
de marfă cu o greutate proprie tot mal mică și o 
capacitate de transport mai mare.

Vagonul de marfă pe două osii fabricat în 1955 
cîntărea 13 tone șl avea o sarcină utilă de trans
port de 25 tone. Astăzi același tip de vagon, dato
rită modificărilor constructive făcute pe parcurs, 
cîntărește cu 1,38 tone mal puțin și are o capaci
tate de transport de 28 tone. De asemenea, greu
tatea proprie a vagonului autodescărcător pentru 
minereu a scăzut de la 26 
asemănătoare am obținut 
șl în construcția altor 
tipuri de vagoane de 
marfă.

Din experiența dobîndi- 
tă pînă acum, noi ne-am 
convins că realizarea u- 
nor vagoane la nivelul 
cerințelor actuale nu se 
poate face decît pe baza 
unei mai bune organizări 
ție, a introducerii șl extinderii unor procedee teh
nologice și metode de lucru înaintate. Organizația 
noastră de partid a desfășurat o muncă politică 
susținută pentru introducerea șl folosirea largă șl 
deplină a tehnicii noi în procesul de producție. în 
fiecare sector au fost create colective formate din 
ingineri, tehnicieni și muncitori fruntași care se 
ocupă de această problemă urmărind îndeosebi 
folosirea rațională a metalului. De asemenea, în 
urma unei analize făcute de către comitetul de 
partid, conducerea uzinei a întărit serviciile teh
nice cu Ingineri experimentați, a organizat un curs 
de specializare a tehnicienilor și tehnologilor care 
lucrează în aceste servicii.

în urma acestor măsuri, s-au obținut și rezultate. 
Printre altele, datorită folosirii pe scară largă a 
planurilor de croire complexă și combinată a ta
blei, la vagonul de marlă pe două osii, la vago
nul de minereu șl la vagonul de marfă descoperit 
pe 4 osii — consumul specific de metal a fost re
dus cu 86,180 și respectiv 279 kg. metal pe bucată. 
Pentru reducerea adaosurilor de prelucrare s-a 
extins forțarea în matrițe a unor repere, realizîn- 
du-se anul trecui economii de metal în valoare de 
170.000 lei. De asemenea, s-a extins turnarea în 
miezuri, sudura automată (anul trecut volumul lu
crărilor de sudură automată a ajuns la circa 
200.000 m.l., economisindu-se electrozi șl metal în 
valoare de 184.000 lei) ; au fost aplicate o seamă 
de propuneri făcute de muncitori și ingineri, care 
au avut drept rezultat înlăturarea unor consumuri 
exagerate de metal. De pildă, prîntr-un nou sistem 
de executare a unor matrițe pentru diferite repere,

Din fire sintetice voluminoase
Firele sintetice capătă, pe zi ce 

frece, o utilizare tot mai largă în in
dustria ușoară. în ultimii ani au fost 
produse țesături vaporoase, Imprime
uri, tricotaje scămoșafe, imitație de blă
nuri și multe altele, toate din fire sin
tetice.

O ultimă realizare a tehnicienilor în 
domeniul utilizării firelor sihfetice este 
crearea firelor voluminoase pentru tri
cotaje. Firul voluminos are, la aceeași 
lungime și greutate cu firul obișnuit, 
o grosime mult mai accentuată. Aces
te fire au toate caracteristicile tehnice 
și fizice ale 
rezistente la 
ușor).

Primele 50 
căminfe din
vor apare în magazine încă în cursul 
acestui trimestru.

lînii (sînt 
purtare și

călduroase șl 
se pot spăla

de modele
fire sintetice voluminoase

pentru îmbră-

------- 09 O-------

Construcții de locuințe 

pentru chimiști și petroliști

Din fondul central și fondurile 
sfaturilor populare se construiesc 
în acest an pentru chîmiștii și pe
troliștii din întreaga țară circa 
6.900 de apartamente, număr dublu 
față de anul trecut.

La Onești constructorii lucrează 
de zor la terminarea unor noi 
blocuri. Anul acesta se vor cons
trui aici aproximativ 1.000 de apar
tamente și numeroase unități co
merciale. Tot la Onești se află în 
construcție un spital modern cu o 
capacitate de 420 de paturi, și ur
mează să înceapă lucrările la o 
centrală telefonică automată cu 
600 do linii.

Alte 1.000 de apartamente vor fl 
ridicate în orașul Piatra Neamț. 
Èle sînt destinate chimiștilor de 
la Uzina de fibre și fire sintetice 
din Săvinești și celor de la Com
binatul de îngrășăminte azotoase 
din Roznov.

(Agerpres)

I Secția a H-a a Combinatului l 
de cauciuc Jilava. Fruntașul în fi

I producție Petre Tritan lucrînd
I la confecționarea tălpilor pen-
j îrv. bocanci. (Foto : Agerpres)

se obțin însemnate economii de oțel de scule. Dacă 
înainte, la confecționarea matriței pentru reperul 
701 se foloseau 600 kg. oțel de scule, acum con
sumul respectiv este mai mic cu 480 kg. Numai la 
acest tip de matrițe se economisește anual o can
titate de 4,8 tone oțel de scule.

Cu toate acestea, în cursul anului trecut, pe în
treaga uzină consumul de metal a fost depășit. In 
timp ce Ia confecționarea unor piese, ca urmare 
a aplicării procedeelor tehnologice înaintate, s-au 
înregistrat economii de metal, la altele s-a făcut 
risipă. Mal sînt încă și la ora actuală o serie de 
repere cu adaosuri de prelucrare mari. De exem

plu, greutatea maselotei 
de la cuzinetul pentru 
vagoanele de marfă pe 2 
osii reprezintă aproape 
80 la sută din greutatea 
piesei.

Pe de altă parte, pier
deri de metal au rezultat 
și din rebuturi. Trebuie să 
spunem însă că în ac

țiunea de utilizare rațională a metalului ar putea 
să ne ajute mai mult și furnizorii noștri — uzinele 
„Laminorul“-Brăila și Combinatul metalurgic Reșița 
care nu ne livrează materialele la dimensiunile 
prevăzute în contracte. Din deșeurile rezultate în 
primele 10 luni ale anului trecut de la materialele 
livrate la cote supradimensionate, am fi putut pro
duce în plus 36 vagoane de marfă pe 2 osii.

în adunările de dezbatere a cifrelor de plan pen
tru anul acesta s-au făcut multe propuneri impor
tante pentru o mai bună folosire a metalului. Pe 
baza propunerilor și a studiilor efectuate pînă 
acum s-a stabilit că anul acesta vom putea eco
nomisi însemnate cantități de metal prin reprolec- 
tarea și Introducerea unor modificări constructive 
la un număr mare de piese și subansamble, pre
cum și prin o serie de îmbunătățiri ale procesului 
tehnologic de fabricație. Datorită folosirii unui oțel 
mai rezistent în construcția vagonului de marfă 
pe 4 osii și a vagoanelor autodescărcătoare pen
tru minereu, greutatea acestora va fi redusă în 
mod simțitor și se vor economisi circa 500—600 
tone metal pe an.

Îndrumat de organizația de partid, colectivul 
uzinei noastre va depune în continuare eforturi 
pentru a găsi și alte căi de economisire a meta
lului.

Cursuri de calificare 
pentru crescătoarele 

de păsări
TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii“)k 

Comitetul raional al femeilor, în 
colaborare cu secția agricolă a Sfa- 
tului popular al raionului Sînnico 
laul Mare, a organizat începînd de 
la 15 ianuarie a.c. un curs cu o du
rată de 6 zile pentru instruirea a 
60 de crescătoare de păsări din 
gospodăriile colective. Ingineri și 
tehnicieni de specialitate, agronomi 
și zootehniști predau cursantelor 
lecții teoretice și practice în legă
tură cu hrănirea, îngrijirea și se
lecționarea păsărilor pentru ouă și 
carne. Expunerile sînt urmate zil
nic de seminarii organizate pe 
grupe de studiu. La sfîrșitul cursu
lui, crescătoarele de păsări din 
raionul Sînnicolaul Mare vor — 
ticipa la o demonstrație practică ce 
se va face la una din gospodăriile 
colective din raion, care a obținut 
succese în dezvoltarea creșterii pă
sărilor.

Cursuri pentru pregătirea crescă
toarelor de păsări vor fi organizate 
la începutul săptămînii viitoare și 
în raionul Arad; la cursuri vor par
ticipa 100 de colectiviste, care se 
vor ocupa de creșterea păsărilor. /

iar-

Sesiunea Sfatului popular al regiunii Argeș
PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 

Deputății Sfatului popular al regiunii 
Argeș au luat în dezbatere realizările 
planului economiei locale și execuția 
bugetară pe 1961, precum și planul și 
bugetul local pe 1962.

în 1961, în regiunea Argeș au fost 
date în folosință sute de apartamente 
noi, s-au electrificat 40 de safe, s-au 
construit șl modernizat zeci de kilo
metri de drumuri, în multe orașe s-ati 
extins rețelele de canalizare și apă 
potabilă, au apărut noi parcuri, zone 
verzi etc. 
populației 
31 la sută 
năfățirea
creat în orașe și sate 270 noi 
comerciale, s-au modernizat 35 
gazlne, iar în alte 250 magazine și uni
tăți de alimentație publică au fost in
troduse metode rapide de vînzare.

în sesiune au fost criticate o serie

de lipsuri și neajunsuri care se mai 
fac simțite în activitatea unor comitete 
executive, comisii permanente, depu- 
tați, în activitatea frustului regional de 
construcții și a unor întreprinderi de 
industrie locală.

Mulți deputați, între care Constantin 
Budan, Gheorghe Ciufacu șl alții, s-au 
ocupat de 
lare pentru 
nizatorică

activitatea sfaturilor popu- 
înfărirea economico-orga- 
a gospodăriilor colective.

Volumul mărfurilor vîndute 
regiunii este mai 
decît în 1960. Pentru 
deservirii populației

mare cu 
îmbu- 

s-au 
unități 

ma-

La începutul acestui an, la fabri
ca „Transilvania“ din Oradea au 
fost introduse în producție vopsele 
fabricate pe bază de clor-cauciuc 
din care au și fost elaborate prime
le șarje. Noul sortiment va fl fabri
cat în cantități industriale în curaul 
acestui an.

Locuitorii din Periș, 
raionul Răcari, au ho
tărît acum cîțiva ani 
să electrifice satul prin 
contribuție voluntară. 
Sfatul popular comu
nal a procurat mate
rialele necesare, cetă
țenii au săpat gropile, 
au transportat stîlpii. 
O echipă de electri
cieni de la întreprinde
rea regională de elec
tricitate București a 
întins firele electrice. 
Mai rămăsese de exe
cutat instalația respec
tivă pe șoseaua princi
pală pe 
300 m. 
I.R.E.B.
„pentru 
pentru 
rămas. Cu toate inter
vențiile făcute, condu
cerea I.R.E.B. n-a luat 
nici o măsură pentru 
terminarea electrifică
rii satului (De la Ște
fan Păun, muncitor).

NUMAI ÎN SCHEMĂ 1

felcer. Celălalt este tri
mis în fiecare z.i în altă 
parte. Muncitorii și 
conducerea administra
tivă a secției au sesi
zat de nenumărate ori 
acest lucru. De fiecare 
dată conducerea poli
clinicii a recunoscut că 
„sesizările sînt înteme
iate", a făcut și promi
siuni, dar n-a luat nici 
o măsură. (De la Efti- 
mie Dohre, muncitor).

un aparat de proiecție, 
care stau nefolosite. 
Deși această situație 
durează de doi ani, co
mitetul sindicatului, or
ganizația de bază de 
aici nu au luat nici o 
măsură pentru pune
rea lor în funcțiune. 
Așa se face că timpul 
liber al muncitorilor 
din gospodărie nu este 
organizat la nivelul po
sibilităților materiale 
existente. De la Ștefan 
Leica, muncitor).

NU NUMAI MĂRFURI

M

Policlinica uzinei 
„Steagul Roșii" din 
Brașov are un punct 
sanitar și la secția de 
roți. Pe schema aces
tui post figurează doi 
felceri care ar trebui 
să lucreze în două 
schimburi. Practic însă 
aici lucrează numai un

De două luni de zile, 
cetățenii din comuna 
Brănești, raionul Tîrgo- 
viște, nu mai trec Ia
lomița pe vechiul pod. 
Sfatul 
nai a 
pare, 
podul 
și tot 
perat stivuit pe margi
nea drumului. Era de 
așteptat ca imediat să 
înceapă lucrările de 
refacere a podului. Dar 
de atunci și pînă as
tăzi toate lucrările au 
fost lăsate baltă. Cînd 
vor fi oare reluate ? 
(De la N. Cristian, 
profesor).

DE CE NU SÎNT
FOLOSITE 1

La G.A.S. din comu
na Însurăței din raionul 
Brăila există o stație 
de radioamplificare și

Cele trei magazine 
mixte ale cooperației 
de consum din comuna 
Frăsinet, raionul Ale
xandria, sînt bine apro
vizionate cu mărfuri 
de sezon. Consumato
rii au remarcat însă 
lipsa unor produse 
foarte' necesare în tot 
timpul anului, cum 
sînt costumașe pentru 
copii și unele sorti
mente de tricotaje din 
bumbac. De asemenea, 
la raioanele cu articole 
de menaj nu se găsesc 
tacîmuri inoxidabile. 
De ce nu se interesează 
gestionarii acestor ma
gazine de aproviziona
rea cu mărfurile de 
care consumatorul are 
nevoie ? (De la Gheor
ghe Clurea, activist de 
partid).

Tot aloi au fost terminate de au
rind probele tehnologice pentru fa
bricarea pigmentului galben de 
crom. Acest pigment, rezistent la lu
mină, va fi utilizat la fabricarea vop
selelor pe bază de rășini alchidice 
și pe bază de ulei.

Doar cîteva trăsături de penel 
și portretul va fi gata... (La cercul 
de artă plastică al Casei de cultură 
„Nicolae Bălcescu“ din Capitală).

Volumul lui Tudor Vianu este îm
părțit în mai multe compartimente cu- 
prinzînd : evocări ale unor oameni 
de seamă din trecutul cultural al țării, 
însemnări despre marile realizări pe 
fărîm social datorate revoluției popu
lare, reflecții despre artă și literatură, 
cugetări autobiografice.

Din paginile „Jurnalului" se desprin
de puternică adeziunea scriitorului la 
transformările epocii 
templînd înfăptuirile 
exclamă entuziast că 
lor umaniști își 
rea. Mai ales aspec
tele revoluției cul
turale în anii pute
rii populare îl soli
cită pe scriitor. El 
relevă răspîndirea 
masivă a culturii în ' 
rîndurile maselor, 
notează trăsăturile sufletești bogate ale 
unor oameni ai muncii pe care i-a în- 
fîlnif în călătoriile pe meleagurile pa
triei, arată că în anii puterii populare 
s-a născut un public nou, receptiv, 
exigent, stimulator.

Pentru autorul „Jurnalului" apare 
limpede faptul că numai condițiile ofe
rite de revoluția populară au putut de
termina asemenea prefaceri. în artico
lul „Munca eliberată ca o forță a civi
lizației", Tudor Vianu subliniază că 
socialismul reprezintă și una din cele 
mai adinei transformări morale pe 
care omenirea le-a trăit vreodată. 
Succesele Uniunii Sovietice în cuce
rirea Cosmosului apar astfel șl ele ca 
expresie a marilor posibilități spiritua
le datorate eliberării de exploatare. 
Cînd semnalele sonore ale sateliților 
artificiali s-au auzit pe pămînt, scriito
rul declara solemn vă tăcerea eternă 
a spațiilor infinite, care-l înspălmînta 
pe Pascal, a fost întreruptă. Prin aces
te pagini a fost închinat un elogiu for-

In vikinele librăriilor

ței și îndemînării omului societății so
cialiste.

Merită o atenție specială articolele 
din volum în care se dezbat direct 
probleme de literatură și artă.

O seamă de comentarii sînt dedica-' 
te caracterizării unor mari scriitori din 
literatura univa; îlă — Goethe, Ce- 
hov, Saadi, precum și lui Eminescu, 
Creangă. Stalurile adresate de Tudor 
Vianu poeților tineri conțin, pe lingă 
îndemnul spre lărgirea orizontului cul
tural, spre asimilarea valorilor clasice, 
și chemarea de a privi atent viața din 

jur, de a participa 
llllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllli- la frămîntările vea

cului.
Autorul „Jurnalu

lui“ arată o vie 
preocupare pentru 
direcțiile de dez
voltare ale litera

turii contemporane, determinate de 
lupta maselor muncitoare. Astfel în 
articolul „Revoluția și literatura clasică 
rusă“, subliniind că „ecoul evenimente
lor din Octombrie a călătorit departe", 
scriitorul consemnează 
funde pe planul arfei 
niment de răspîntie.

Suita de evocări de 
tumulul evidențiază
portretist, care zăbovește, în special 
în prezentarea diferitelor personalități, 
asupra aspectului moral. Aflăm astfel 
cum se reunește la Camil Petrescu 
exactitatea analitică de logician cu o 
sensibilitate veșnic inovatoare ; cum 
s-a format prestigiul lui G. Ibrăileanu, 
prin devotament, imparțialitate, pa
siune pentru dezvoltarea literaturii.

Cu Tudor Vianu parcurgem momen
te de seamă ale artei trecutului, co
lindăm șantierele construcției și ale 
culturii socialismului, unde scriitorul, 
emoționat, se oprește ca să laude ti
nerețea și avînful noii orînduiri. Jude
cățile cumpănite și sobre ale scriitoru
lui, distincția stilului, diversitatea de 
preocupări, sînt menite să asigure vo
lumului interesul viu al publicului larg.

rezultatele pro
ale acestui eve

la începutul vo- 
un pătrunzător

Auzeam deseori 
odinioară despre 
munca grea, isto- 
vitoare a „băieși- . JTA
lor" care lucrau la "qgsp
piatră la Sîndu
lești Turda. Decît în „baie", mai 
bine la ocna de sare sau în groapă 
— se spunea. Și pe drept cuvînt. 
Cele văzute acolo în anii copilăriei 
cu prilejul unei vizite mi s-au înti
părit în minte. Un furnicar pestriț 
de oameni lucra într-un ritm trepi
dant de-a lungul unui front de circa 
2—300 metri, cît ținea cariera. În
trecea orice închipuire zgomotul 
acela infernal — un amestec între 
loviturile de baros înfundate, stri
gătele oamenilor, țăcănitul perfora
toarelor și scîrțîitul roabelor. Cî- 
teva sute de oameni lucrau aici ca 
niște automate, din noapte pînă în 
noapte, cu fețe posomorite, istoviți 
de muncă, fără a avea timp să pri
vească măcar odată spre soare. Era 
o muncă aspră, de ocnaș, organi
zată după cele mai tipice metode 
de exploatare a omului de către om 
spre a smulge pînă și cea din urmă 
picătură de vlagă.

„Zdrobitorii11 pregăteau piatra. 
Blocuri de stînca de cîteva tone 
erau zdrobite și transformate nu
mai din baros uneori în. bucăți de 
mărimea pumnului. Odată cu intro
ducerea perforatorului mecanic, o 
parte din blocurile mari au început 
să fie sparte cu dinamită. Dar a- 
ceasta n-a durat mult. Prin 1937 
sau 1938, în carieră a sosit un in
giner belgian, care a dat dispoziție 
ca spargerea blocurilor mari de pia
tră să se facă cu ajutorul icurilor 
metalice, introduse în crăpătura 
pietrei și bătute cu barosul. Se vlă- 
guiau oamenii pentru a se econo
misi dinamită.

Munca „încărcătorilor" nu era cu 
nimic mai ușoară. Ei trebuiau să 
încarce în vagoane — cu roaba și 
furca — piatra fărîmițată. Încăr
cată, roaba avea între 3—400 kg., 
uneori și mai mult, iar de la locul 
de încărcare pînă la vagoane erau 
cîteva zeci de metri.

Accidentele de muncă erau frec
vente. Viața băleșllor era veșnic în 
primejdie. In fiecare moment, de 
sus se putea prăvăli o piatră care 
să lovească mortal pé oricare din 
ei. Mulți băieși au rămas invalizi 
pe viață. La numai 25 de ani, Kere-

M E Ș
keș Viorel din Copăceni a rămas 
fără vedere, iar Raica Ion — fără 
un picior. De fiecare dată, însă, vi- 
novați de accidente erau găsiți... 
accidentații!

Recent am fost din nou prin aceste 
meleaguri. Urcam „Dealul Păduri
cii", pe vechiul drum al băieșilor. 
Jos, ta poalele dealului, începe sa
tul Copăceni, care se întinde pînă 
aproape de Turda. Am coborît, apoi 
am urcat iar — spre blocurile din 
față, construite în ultimii ani, pen
tru muncitorii carierei. Din barăcile 
care au existat odinioară aici n-a 
rămas decît aceea în care se găseau 
birourile conducerii carierei, denu
mită de băieși „locul plîngerii", 
unde se puneau la cale, cele 
mai diabolic^ planuri pentru a lise 
fura pînă și din bruma lor de cîș- 
tig; aici veneau băieșii să se plîngă
— zadarnic împotriva a tot felul 
de amenzi și rețineri, împotriva su
praveghetorilor.

Sus, pe platoul de unde se des
chide întreaga perspectivă a carie
rei, am rămas impresionați de noul 
tablou ce se înfățișa ochilor. Fron
tul de lucru înaintase mult spre 
inima muntelui, atrăgînd după sine 
linia ferată, liniile electrice și tele
fonice, conductele de aer compri
mat. Ceea ce m-a izbit chiar din 
primul moment a fost lipsa „încăr
cătorilor" și „zdrobitorilor" ae odi
nioară, a acelui furnicar pestriț și 
gălăgios de oameni, a zgomotului 
infernal de altădată.

Pe uriașul front de lucru nu 
se zăreau decît cîteva excava
toare, ale căror brațe puter
nice se înclinau mereu spre pămînt 
ca apoi să se ridice mereu spre cer. 
Din cîteva cupe încărcau un vagon, 
operație care necesita înainte zeci 
de roabe. încărcători și zdrobitori
— aceste meserii au dispărut pen
tru totdeauna, datorită noului sis
tem de lucru. Schimbarea se dato- 
rește în primul rînd extinderii la 
maximum a mecanizării lucrărilor 
prin introducerea tehnicii celei mai 
Înaintate. Așa, de pildă, în tre
cut se executau împușcături mici

și dese. Se dlz- 
h fe ¥ v loca rocă puțină, 

uneori nu ajungea 
nici pînă a doua 

Xs zi. Găurile se fă
ceau cu un perfo

rator, la circa un metru adîncime. 
Acum în carieră se pregătesc dizlo- 
cări masive. Perforatorul a fost în
locuit de foreză. Uneori se folosește 
sistemul de galerii pentru introdu
cerea explozibilului. In acest caz 
se produc dizlocări de sute de mii 
de tone calcar, care ajung pe mai 
multe luni. Spargerea și sortarea 
pietrei se fac și ele mecanizat. în 
acest scop în carieră s-a construit 
o modernă stație de preconcasare. 
Munca grea a încărcătorilor a fost 
înlocuită de excavatoare.' Producția 
carierei a crescut de la 1400 tone 
calcar, cît era în 1938, la circa 5000 
tone în 1961 și va ajunge la 7000 
tone în 1965 (socotit pe ore).

Unde sînt zdrobitorii și încărcăto
rii de odinioară? O parte — cei mai 
bătrîni — au ieșit la pensie, ceilalți 
se mai află în carieră, bine înțeles 

■s-au calificat, aîT învățat meserii 
noi, cerute de folosirea tehnicii.

Unul dintre ei este Iosif Varga, 
fiu de băieș. Tatăl lui a lucrat în 
carieră 25 de ani. La început, ca 
încărcător a lucrat și Varga-fiul. 
Cînd au sosit excavatoarele s-a ca
lificat ca excavatorist. Această mun
că o îndeplinește și astăzi.

Același drum l-au parcurs Ion 
Mitruț din Petrești, Ion'Varga, Ni
colae Iozon și alții. Dacă în trecut 
abia 5—6 dintre muncitorii care lu
crau în carieră erau calificați, în 
prezent 95—-96 la sută cunosc o me
serie. Cei mai numeroși sînt lăcătu
șii de întreținere, urmați de elec
tricieni, excavatoriști etc.

Mulți dintre actualii muncitori ai 
carierei de la Sîndulești sînt fii de 
foști băieși din satele din jur — 
Sîndulești, turent, Copăceni etc. Ei 
au cu totul altă viață decît părin
ții lor. Lucrează în cu totul alte 
condiții, au alte mijloace de muncă 
și se bucură de satisfacții morale 
și materiale la care înaintașii lor 
nici n-ar fi îndrăznit să viseze Vreo
dată.

S. DAMIAN

MM

leieviziune

Studenții gălățeni 
la examene

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). —. 
Ca și în celelalte centre universitare 
din țară, la Galați studenții au 
început sesiunea de colocvii și exa
mene.

Institutul pedagogic de trei ani. 
Studenții din anul II de la faculta
tea de limbă romînă și istorie au 
dat examen de limba romînă con
temporană. Toți cei 33 studenți din 
grupa respectivă au luat examenul.

Printre primele examene pe care 
le-au avut de susținut în sesiunea 
de iarnă studenții de la Faculta
tea de mecanică din cadrul Institu
tului politehnic a fost și examenul 
de desen tehnic. Studenții 
prezentat bine pregătiți.

N. MOCANU

NU E LOC PENTRU ANIMALE SĂLBA
TICE : rulează la' Sala Palatului R.P. Ro- 
mînc (19,30), V. Alexandri (10 ; 11,30 ; 13,15 ; 
16; 17; 19; 21), Alox. Popov (9,30; 11,10; 
12,50 ; 14,30 ; 10,10 ; 17,50 • 19,30 ; 21,10) și 
Donca Simo (15 ; 17 ; 19 ; 21). SALT SPRE 
GLORIE : Patria (I) ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 
19 ; 21,15), I. C. Frimu (10 . 12 ; 
14,15; 17; 19,15; 21,30), Alex. Sahia (U^S; 12; 
14,15; 10.30; 18,45; 21), N. Bălcescu (10; 12; 
15; 17; 19; 21). TOM DEGEȚELUL: Repu
blica (8; 10,15; 12,30; 14,30; 17,15; 19,45; 22), 
București (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19, 21,15), 
Gh. Doja (9,45; 11,45; 14; 10,15; 18,45; 21,15), 
Libertății (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30). 
CINCI ZILE ȘI CINCI NOPȚI : rulează la 
cinematografele Magheru (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Elena Pavel (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Volga (15; 17; 19; 21). AGENTUL X 
25 — cinemascop: Lumina (rulează în conti
nuare do la oțele 10 pînă la orele 14, după- 
amiază 16; 18,15; 20,30), 30 Decembrie (15; 
17; 19; 21), Drumul Scrii (15; 17; 19; 21). 
SECERIȘUL VERDE : Maxim Gorki (10,80; 
12,80: 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). FLĂCĂRI 
ÎN TAIGA : Contrai (10,30; 12,30; 14,30:
16,30; 18,30; 20,30), înfrățirea între po
poare (15; 17; 19; 21). MECANICUL CON
DUCEA TRENUL: 16 Februarie: (16; 18; 20). 
PORTO-FRANCO: Victoria (9,45: 12; 14,15; 
16,30; 18.45: 21), V. Hoaltă (10; 12,15; 10; 13,15; 
20,30), B. Dclăvrancoa (16; 18; 20;), ULTI
MUL MEU TANGO : Tineretului (10: 12,15; 
10; 18,30, 21). CASTELUL DIN BASME ; 
Timpuri noi (rulează în continuare de in fi
rele 10 pînă la orele 21). PROGRAM SPE
CIAL PENTRU COPII : 18 Septembrie (ru
lează In continuare de la orele 10 pînă la 
orele 15). FATA CU CHITARA i 13 Septem-

brio (10j 18,15; 20,30). SOSEȘTE CIRCUL; 
Cultural (16; 18,15; 00,15), M. Eminescu 
(15,30; 18; 20,30). ÎNTILNIRE PE CABLU : 
8 Martie (15,30; 18; 20,30), Miorița (10; 12; 
10,30; 18,45; 21). VINTUL T_.'_ “7"
ÎN ZORI : Grivița (15; 17; 19; 21). EVDO- 
CHIA : C-tin David (15,30; k "" 
VESTE DESPRE O FATA . _____ ...
20) , Munca (10; 18,15; 20,30). MARINARUL
ÎNDRĂGOSTIT : Olga Bancic (15,30; 18;
20,30). CAIDUL: Flacăra (10- 12; 15; 17; 19;
21) . PENTRU 100.000 DE MĂRCI: rulează 
la cinematograful T. Vladimirescu (16; 18;
20) . RAIDUL VĂRGAT : Popular (15; 17; 19;
21) . ÎNVIEREA : Moșilor (16; 18; 20). AUS
TERLITZ — cinemascop: 23 Augtist (9; 12; 
15; 18; 21). ZECE PAȘI SPRE RĂSĂRIT : 
rulează la cinematograful Iile Pintilio (16; 18; 
20). DOUA VIEȚI — ambelo serii : 8 Mai 
(15; 18,30). VÎRSTA DIFICILĂ: Flbreasoa 
(10). PÎNZË PURPURII: G. Coșbuc (15; 17; 
19; 21). COPILUL TRUPEI rulează la ci
nematograful G. Bnoovia (16; 18; 20). A- 
LEXANDR NEVSKI : rulează la cinemato
graful Aurel Vlaicu (15,30; 18; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 - Jurnalul te
leviziunii. 19,20 —■ Emisiunea pentru copii : 
„Do vorbă cu moș Șngă". 19,35 — Filmele 
„Visul lui Boroboață“ — o producțio a stu
dioului cinematografic „București", și „Ra
mura do brad" — o producție a studiouri
lor bulgare. 19,55 — Emisiune de teatru ; 
„CĂSĂTORIA", do N. V. Gogol. Interpre
tează un colectiv al Teatrului National din 

' ‘ ' T In fn-

sX 'ăfrRfr
18; 20,30), 1’0- 
Unirea (16; 18;

(15,30;

zică do cameră de tineri compozitori romînl
— orele 11,03 — Io Soliști al Operei Ma
ghiare din Cluf — orele 12,15 — II c Din 
lirica țărilor socialiste—orele 13,15—II o Mu
zică simfonică •— orele 13,25 — II ® Rap
sodii de Franz Liszt — orele 14,30 — I • 
Almanah științific —• orele 14,30 — II O Ovar- 
totul în sol major op. 77 nr. 1 de Haydn
— orele 15,00 II O Opera „Directorul de tea
tru" de Mozart — orele 15,40 — I o Piesa 
corale de Achim Stoia — orolo 16.30 — II 
o Cîntă Victoria Darval — orele 16,45 — I 
o Jurnal de întrecere — orele 17,30 — I 
e Frumusețile patriei oglindite în cîntecul 
nou popular — orelo 18,25 — II • Dicțio
nar muzical — orele 18,30 — I o Balade 
la cinci voci de Giovanni Gastoldi — orele 
19,00 — II • Transmisiune din Studio : Con. 
certul orchestrei simfonice a Radiotelevizlu- 
nii condusă do Mihai Brediceanu. In pro
gram : Concerto grosso de Fllip Lazăr . Con
certul nr.l în si bemol minor pentru pian 
și orchestră de Ceaikovski (solist Alexander 
UnInski (S.U.A.); Simfonia a IV-a de Brahms 
orele 19,45 — I • Părinți șl copil — orele 
21;45 — II e Din operetele lui Fr. Lopez — 
orele 22,00 — II o Muzică simfonică — 
orele 23,15 — II.23,15 - II.

CUM VA Fl VREMEA

Clu). În pauză : Poșta televiziunii, 
cheidre : ultlmole știtl.

RADIO : foi 18 ianuarie. Vreau să 
orele 9,00 — 10 „Batada celor patru 
de Sabin Drăgol — orele 10,08 — 1

știu — 
mineri" 
e Mu-

Timpul probabil pentru zilele do 19, 20 çi 
21 ianuarie t Vreme schimbătoare, cu cerul 
temporar noros. Precipitații slabe, izolate.' 
Vînt slab. Temperatura staționară la început, 
apoi în creștere. Minimele vor fi cuprinse 
între plus 2 și minus 8 grade, iar maxi, 
mele între 0 și plus 10 grade. Local ceață;
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SOSIREA UNEI DELEGAȚII A COMITETULUI DE STAT 
PENTRU ENERGIA ATOMICĂ DIN R. P. UNGARĂ

în Capitală a sosit o delegație a 
Comitetului de stat pentru energia 
at omică din R. P. Ungară. Delegația 
esțe condusă de vicepreședintele a- 
cestui comitet, acad. Janossy La
jos, vicepreședinte al Academiei de 
Științe a R. P. Ungare, director al 
Institutului central de fizică.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost întîmpi- 
nați de acad. Horia Hulubei, acad. 
I. S. Gheorghiu, de alți oameni de 
știință și cercetători în domeniul 
energiei nucleare.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R. P. Ungare la Bucu
rești.

★
în cursul zilei de miercuri, mem

brii delegației au fost oaspeți ai 
Institutului de fizică atomică al A- 
cademiei R. P. Romîne, unde, în
soțiți de conducători ai institutului, 
au vizitat reactorul atomic, ciclo- 
tronul și diverse laboratoare.

(Agerpres)

o® o

Expunerea profesorului 
B. M. Kedrov

Academia R. P. Romîne a ținut 
miercuri după-amiază o ședință în 
cadrul căreia prof. B. M. Kedrov, 
membru corespondent al Acade
miei de științe a U.R.S.S., a prezen
tat expunerea „Despre clasificarea 
științelor“.

Ședința a fost prezidată de acad. 
Âtanase Joja, președintele Acade
miei R. P. Romîne, care, în cuvîn- 
tul introductiv, a relevat persona
litatea prof. B. M. Kedrov cunoscut 
prin lucrările sale în domeniul filo
zofiei.

Expunerea prof. B. M. Kedrov a 
fost audiată cu viu interes.

Numirea ambasadorului
R. P. Romîne 

în Republica Sudan
Printr-un decret al Consiliului de 

Stat, tov. Mircea Nicolaescu, am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al R. P. Romîne în Republica 
Arabă Unită, a fost acreditat în ca
litate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al R. P. Romîne 
și în Republica Sudan în locul tov. 
Constantin Stănescu, care a primit 
o altă însărcinare.

Vizita unui örup flc specialiști 
americani în domeniul 

celulozei și hirtici
La invitația Ministerului Indus

triei Petrolului și Chimiei ne vizi
tează țara un grup de specialiști 
americani în domeniul celulozei și 
hîrtiei din partea firmei „Parsons 
și Whittemore“.

Cu această firmă se discută con
tractarea de instalații pentru unele 
din noile unități ale industriei de 
celuloză și hîrtie. Cu ocazia acestei 
vizite, specialiștii americani au ținut 
în zilele de 16 și 17 ianuarie, în sala 
A.S.I.T. din Capitală, un ciclu de 
conferințe despre procedee folosite 
în S.U.A. la prepararea și fabri
carea celulozei din plante anuale, 
proiectarea mașinilor pentru fabri
carea hîrtiei, tratarea maculaturii 
pentru producerea diferitelor tipuri 
de cartoane și hîrtie de ambalaj 
etc.

Oaspeții au fost primiți în cursul 
zilei de marți de conducerea Con
siliului Central A.S.I.T.

în timpul Șederii în țara noastră, 
specialiștii americani vor vizita 
unele întreprinderi din industria 
hîrtiei și celulozei. (Agerpres)

Primirea de către ministrul 
Afacerilor Externe 

al R .P. Romîne a ministrului 
Iranului la București

Ministrul Afacerilor Externe al 
Republicii Populare Romîne, Cor
neliu Mănescu, a primit miercuri în 
audiență pe noul trimis extraordi
nar și ministru plenipotențiar al 
Iranului la București, Tahmuress 
Adamiyatt, în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor de acre
ditare.

Cu prilejul închiderii 
expoziției de gravură 

uruguayană
Consulul Republicii Orientale U- 

ruguay la București, Jose Pedro 
Bastarrica, a oferit miercuri după- 
amiază un cocteil cu prilejul închi
derii expoziției de gravură urugua
yană, organizată în Capitală.

Au luat parte reprezentanți ai 
Ministerului învățămîntului și Cul
turii, Ministerului Afacerilor Exter
ne, Institutului romîn pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, oa
meni de artă și cultură.

Au participat membri ai corpului 
diplomatic. (Agerpres)

•OeO

• INFOR
0 La ambasada R.P. Polone a avut 

loc. miercuri după-amiază, festivita
tea înmînării distincțiilor atribuite 
copiilor romîni, pentru lucrările pre
zentate la Concursul international de 
desene cu tema „Patria mea“, orga
nizat de Radiodifuziunea polonă, sub 
egida Comisiei nationale pentru 
U.N.E.S.C.O.

• La Casa prieteniei romîno-sovie- 
tice A.R.L.U.S. a avut loc miercuri 
după-amiază deschiderea ciclului de 
conferințe cu tema „Sub conducerea

MATH
P.C.U.S. — poporul sovietic constru
iește comunismul“. în cadrul simpo
zionului intitulat „Industria grea a 
U.R.S.S. în următoarele două decenii“ 
au luat cuvîntul : Tiberiu Abrihan, 
adjunct al ministrului Metalurgiei și 
Construcțiilor de Mașini, Ștefan Con- 
stantinescu, director general în ace
lași minister, și Anton Constantinescu, 
membru în Comitetul pentru tehnica 
nouă.

Expunerile au fost audiate cu viu 
interes de către publicul prezent.

(Agerpres)
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FQTBAL S-au reluat pregătirile
Nu ! Fotbaliștii n-au iernat. Dim

potrivă. Se știe, vreo 60 sînt în țări 
cu climă mai caldă și joacă. în
deosebi petroliștii, care au realizat 
un adevărat „tur de forță“ în înde
părtata Indonezie și R.D. Vietnam, 
în ordinea deplasărilor urmează di- 
namoviștii în Cipru și Grecia, 
Steaua în Republica Arabă Siria și 
Irak. După cum sîntem informați — 
în afara meciurilor, antrenorii echi
pelor se preocupă de pregătirea 
individuală a unor jucători și omo
genizarea prin „rodare“ în jocuri a 
tuturor componenților care au făcut 
deplasarea. Cei de la „Steaua" cau
tă, de pildă, formula unei noi linii 
de atac pe care ne-o vor prezenta 
la reluarea campionatului.

...în același timp, „acasă“, în ciu
da zăpezii care a acoperit terenu
rile, în unele regiuni, și a termo- 
metrului care se menține sub zero 
grade, antrenamentele au fost re
luate. Corespondenții noștri au în
registrat aspecte în pregătirea fot
baliștilor din primele garnituri ale 
echipelor din categoriile A. și B. 
Mai puțin au fost văzuți la „lucru",

în unele locuri, oomponenții echi
pelor de tineret și juniori (!).

Iată ce ne relatează coresponden
tul nostru din Pitești : Echipa Di
namo din localitate a început antre
namentele cam de la începutul a- 
cestei luni. Antrenorii pun acum ac
centul pe dezvoltarea calităților fi
zice ale jucătorilor, ca și pe îmbu
nătățirea unor procedee tehnice.

Și din alte părți ale țării ne vin 
vești despre începerea antrenamen
telor.

Federația de specialitate a trimis 
din timp antrenorilor indicațiile me
todice, împărțite pe etape pregăti
toare astfel ca echipele să se pre
zinte într-o formă cît mai • bună la 
reînceperea campionatului. Sînt deo
sebit de importante sarcinile ce re
vin conducerilor secțiilor de fotbal 
în această perioadă. Ele au obli
gația să controleze felul cum se 
desfășoară antrenamentele, cum se 
aplică indicațiile tehnico-metodice 
date de colegiul central al antre
norilor, să exercite un control exi
gent în ceea ce privește respecta
rea de către jucători a regimului 
de viață sportivă.

Azi, la hochei pe gheață
în prima zi a campionatului repu

blicări de hochei pe gheață, care, 
după cum am anunțai, începe astăzi 
la patinoarul artificial „23 August“ 
din Capitală, slnt programate urmă
toarele meciuri : ora 9 Steaua—Me
talul Rădăuți; ora 11 Știința Cluj— 
Șurlanul Sebeș ; ora 18 Știința Bucu

rești—Tîrnava Odorhei; ora 20 Vo
ința Miercurea Ciuc—Steagul Roșu 
Brașov. Mîine echipele vor juca ost
iei : Știința Cluj—Metalul (ora 9) ; 
Steaua—Șurianul (ora 11) ; Știința 
București—Steagul Roșu (ora 18) și 
Voința—Tîrnava (ora 20).

S n cîteva
Ieri a plecat la Gartnisch Parten- 

kirken (R.F. Germană), pentru a par
ticipa la campionatele mondiale de 
bob, lotul țării noastre format din 
H. Ene, H. Pașovschi, I. Staicu. N. 
Moiceanu și 0. Dragomir. Boberii ro- 
mînl vor concura la proba de dublu, 
cu două echipaje, precum și Ia proba 
de patru persoane.

*

Luna viitoare va avea loc în Italia 
— la Viareggio — tradiționalul 
turneu internațional fotbalistic re
zervat echipelor de juniori. La 
aoett turneu va fi prezenta și 
echipa de juniori a clubului sportiv 
Progresul—București, invitată de fe
derația italiană de fotbal. Au mai fost

tinderi
invitate și alte formații de peste ho
tare : R.C. Paris, F.C. Barcelona, 
T.D.N.Ä. Sofia, Duklâ Praga, Dinamo 
Zagreb.

★
Jucind la Atena, în compania unei 

reprezentative de tineret a Greciei, 
echipa de fotbal Dinamo-BucUrești a 
cîștigat cu scorul de 3—0.

★
în primul meci din cadrul turneu

lui pe care-1 întreprinde în Irak, echi
pa de fotbal Steaua-București a dis
pus cu scorul de 4—1 (2—0) de echipa 
Basrah. Cele 4 puncte au fost reali
zate de Crăciun (2), Cacoveanu și Voi- 
nea.

R À S F © ! N O PRESA STRÀHNÀ
Decaze viile
Numele Decazeville a devenit cunoscut în toată, lumea. De la 19 

decembrie, 2200 mineri din această, localitate ocupă galeriile, șantie
rele și birourile în semn de protest împotriva hotărîrii guvernului 
de a lichida bazinul carbonifer.

Bazinul carbonifer Aquitania, care cuprinde departamentele 
Aveyron și Tarn, este unul din cele mai vechi din Franța. Meseria 
de miner s-a transmis din tată în fiu timp de multe generații. Dar 
participarea Franței la pool-ul „cărbunelui și oțelului“ și la „piața 
comună" amenință bazinul Aquitania șl miile de familii muncito
rești, a căror existență este legată de extracția cărbunelui. Iată 
cîteva cifre privitoare la planurile economice ale guvernului. în 
1960, Franța a extras 58 milioane tone cărbune și a consumat 70 
milioane tone ; pentru anul 1965 se proiectează reducerea extracției 
la 53 milioane tone cărbune și creșterea consumului la 72 milioane 
tone. Așadar, este vorba de a reduce sistematic extracția de cărbune 
din Franța și de a spori importul din Germania occidentală și S.U.A. 
Aceasta atrage după sine închiderea completă a minelor din Deca
zeville pînă în 1965 — mii de oameni aruncați pe drumuri, decă
derea întregii regiuni.

„Minerii din Aveyron au petrecut 
prima lor noapie de luptă în adîn- 
cul minelor, — scria la 20 decem
brie François Marquez, corespon
dentul ziarului „L’HUMANITE". Marți 
seara, echipele din schimbul al 
treilea s-au alăturat în subteran 
tovarășilor lor și, cu merinde în 
tolbă, s-au pregătit să-și petreacă 
cît mai bine această noapte conti
nuă care domnește în subteran. 
Cîte unii și-au putut așterne paie 
în galerie pe care să stea culcați, 
în alte cazuri, drept culcuș au ser
vit două seînduri puse alături, unul 
din capete rezemîndu-se de perete, 
celălalt în șinele pentru vagonete. 
Alți mineri s-au culcat pe jos, peste 
hainele lor. Cei 150 de mineri care 
lucrează la suprafață și-au pe
trecut noaptea înfășurați în pături, 
pe o temperatură de minus zece 
grade. Dar atît în subteran cît și la 
suprafață, zorii zilei de 20 decem
brie i-a găsit pe toți, mai hotărîți 
ca în ajun să-și continue greva. 
După cît își amintesc locuitorii dîn 
Aveyron, niciodaiă nu s-a desfă
șurat aci vreo mișcare do aseme
nea amploare, caro să se bucure 
de atîta unanimitate și să fie însu
flețită de atîta încredere“.

„în timp ce minerii continuă 
greva în subteran, — scria aceiași 
corespondent a doua zi — pe stră
zile Decazeville-ului aù maniiestat 
15.000 de oameni, femei, copii, mun
citori de la întreprinderile din ba
zinul de huilă, care sînt și ei în 
grevă, țărani, institutori, mici co- 
mercianți și funcționari municipali. 
Răsună imense o.vații cînd, din fun
dul pieții Decazes, se ivește dele
gația de mineri de la Bourran și 
La Bouyssonie, în vestminte albas
tre de lucru și cu căști. Iată-i, în 
bună orînduială, purtînd lozinci : 
„Minerii de la mina centrală vor 
lupta pînă la victorie“. Curînd so
sește și delegația de la mina nr. 1 
din Cransac, în haine de lucru, cu 
lămpile de pe frunte aprinse. O 
mulțime de femei și copii îi încon
joară. Ei înaintează cîntînd, cele 
două zile și jumătate petrecute în 
subteran nu le-au scăzut cîtuși de 
puțin moralul.

Locul pregătit pentru adunare 
este împodobit cu numeroase pan
carte și lozinci. Fiecare -mină, fie
care uzină sau serviciu își are lozin
cile sale: „Grevă 100 la sută pentru 
menținerea minelor noastre“, „AJu- 
tați-ne. Cu toții uniți, vom învinge“, 
„Nu ne vom înapoia la căminele 
noastre decît odată cu victoria". 
Este scandată lozinca : „Tinerii sînt 
cu voi, tinerii sînt cu voi“. Aceștia 
sînt elevii școlii tehnice din Deca
zeville. Le punem întrebarea : —• 
De ce sînteți aici ? Ni se răspunde : 
— Cauza pe care o apără minerii 
este și cauza noastră.

Țăranii sînt reprezentați de Paul 
Durand. Ei n-au venit cu mîinile 
goale. Ei au colectat două tone de 
cartofi, 100 kg. de conserve și St) 
kg. de mezeluri.

In piața Wilson, se dezlănțuie un 
torent de urale la sosirea tinerilor 
care-și scandează lozincile. Mine
rii, ieșiți din subteran, stau în iața

monumentului consacrat memoriei 
celor morți, iar mulțimea defilează 
prin fața lor, aducîndu-le un oma
giu mișcător. Se aude „Internațio
nala“. Coloanele se îndreaptă spre 
piața Cabrol. Din nou răsună „In
ternaționala". Mitingul are loc în 
piața Cabrol. Președintele mitingu
lui, Marty, declară : „Capitaliștii 
știu să se unească pentru a-și 
apăra interesele. Astăzi, oamenii 
muncii și populația din bazinul car
bonifer au știut să se unească. Do
vada este că un singur muncitor 
va vorbi în numele tuturor și al co
mitetului intersindical“. Acesta este 
Lucien Labrune, secretarul comite
tului C.G.T. din departamentul 
Aveyron. El arată, în cuvîntul său, 
că minerii nu vor să fie sacrificați. 
Bazinul este viabil și el trebuie să 
trăiască“.

La 29 decembrie, ziarul „l’Huma- 
nité“ scria : „5.080 de demonstranți 
pe străzile din Rodez, împreună cu 
soțiile minerilor din Decazeville. 
10.000 da locuitori ai orașului îi 
aplaudă șî strigă „Bravo minerii I“, 
„Trăiască Decazeville !"

„Indignate de cruzimea autorități
lor, care-i lasă pe soții lor în adîn- 
cul minelor și refuză să negocieze, 
femeile minerilor au venit azi la 
prefectura din Rodez. Au sosit, în 
număr mare și tineri cu pancarte, 
în general copii ai minerilor. 
Caiusse Yves, de 14—15 ani, are 
4 frați și surori. Fiu de miner, Yves 
ne declară : „Tata mi-a spus : mo
ralul este bun“.

Pe parcurs sînt îngrămădiți pe 
trotuare, oameni ai muncii care <ru 
părăsit lucrul după-amiază. Pot fi 
recunoscuți după șepci muncitorii 
electricieni șl de la industria gaze
lor. Un sindicalist ne spune : „Sin
tern cu toții solidari cu lupta mine
rilor. îi vom susține cît ne va sta 
în putință“.

*
René Pichelin, colaboratorul . zia

rului „L’HUMANITE DIMANCHE“ pre
zintă amănunte emoționante despre 
dîrzenia cu care luptă greviștii. „în 
adîncul minei, la intrarea într-o ga
lerie, — scrie el — am văzut urmă
toarea inscripție : „Nu treceți prin 
această ușă decît cu un moral tare 
ca oțelul“. în dosul ușii, în șuie
ratul aerului comprimat, în semi
obscuritatea în care mijește feres
truica lămpilor frontale, 44 de băr
bați palizi, nebărbieriți, pe jumă
tate asurziți din cauza curentului de 
aer și al umezelii, dar avînd un 
moral tare ca oțelul, se odihnesc 
pe paturile lor de paie.

La capătul unui lung tunel întu
necat de 800 metri, prin .care m-a 
dus un mic tren cu vagonete ce nu 
mai încărcau cărbune ci traiste cu 
mîncare, am văzut un pom de iarnă 
Pomul era așezat la capătul unei 
mese lungi, improvizată în grabă 
și în jurul căreia cei 60 de de mi
neri s-au așezat pentru a mînca.

Odată cu pîinea și gamelele cu 
mîncare, ei au scos din traistă scri
sorile celor de afară, scrisori de la 
tineri, țărani, de la soții și copii.

„Ne gsndîm mult la tine. Vezi să 
nu răcești. Mama și cu mine te să-

rutăm mult. Și noi, ne ținem tari !" 
scria un copil tatălui său din mină.

Un reporter al ziarului „l’Huma- 
nité“ a vizitat cîteva familii de mi
neri. Iată impresiile culese : „Co
piii, ajutorarea soțului, întreținerea 
casei au slăbit în aceste săptămîni 
de luptă rezervele bănești ale fa
miliilor minerilor". Cîte griji au so
țiile greviștilor care au constituit 
comitetele lor de acțiune la Deca
zeville și la Firmy !

Soția minerului Viguier, care fu
sese la întrunirea pentru constitui
rea comitetului femeilor din Deca
zeville, ne-a mărturisit :

„Avem greutăți : hrana familiei, 
copiii, pregătirea traistei cu mîn
care pentru soți. Cu toate acestea 
consider că facem bine că ne ocu
păm de situația care s-a creat, că 
o discutăm și hotărîm cum să ac
ționăm. Trebuie să fim uniți cu toții, 
în jurul nostru se desfășoară o 
mare acțiune de soiidaritate, tre
buie să acționăm".

La casa minerului Da Silva, care 
lucrează de 26 ani în mină, ne-a 
deschis ușa soția lui. Am intrat în
tr-o bucătărioară unde se ailau cei 
doi copii mai mici ai lor, în vîrstă 
de 5 și 7 ani.

Soția ne-a spus printre altele : 
„Soțul meu a dat muncii de miner 
tot ce avea mai bun. Acum, la 40 
de ani, este dat afară. Nu facem 
decît să ne gîndim la asta. Copiii 
vor începe școala, dar nu sînt în 
stare să învețe. Ei nu se gîndesc 
decît la tatăl lor. Este o rușine că 
unele ziare și radioul nu spun ade
vărul asupra situației noastre“.

Ea ne-a descris viața de toate 
zilele a familiei lor.

„Știți, ne-a spus sg, am trăit zile 
negre. M-am refugiat aici în 1940 
din bazinul carbonifer din Lorena. 
Familia mea a fost sinistrată, unul 
din frați este’ soldat în Algeria. 
Viața e grea. Soții noștri au drep
tate că duc lupta pînă la capăt. O 
să-i ajutăm !"

Metalurgiști din 
Stuttgart Ia un mi
ting de protest. 
Pe pancartă se 
poate citi : „Să 
întărim unitatea 
de acțiune împo
triva bunului, plac 
al patronilor“.

„în fața frontului unit a! patronilor, 

voința noastră unită“ 
500.000 de metalurgici își apără drepturile

„Peste 500.000 de metalurgiști din 
landul Baden-Württemberg, în ca
drul a peste 70 de demonstrații, au 
manifestat împotriva ofensivei pa
tronilor și au cerut sporirea sala
riilor la nivelul scumpetei. Centre
le industriale în care au avut loc 
aceste demonstrații, însoțite pe 
alocuri de greve de scurtă durată, 
sînt Stuttgart, Ulm, Mannheim, 
Karlsruhe, Esslingen, Ludwigsburg, 
și Heidelberg — relatează -.darul 
„NEUES DEUTSCHLAND“.

Un purtător de cuvînt al condu
cerii Sindicatului muncitorilor din 
industria metalurgică (IG. Metall) 
din Stuttgart, a declarat că în lan
dul Baden-Württemberg „n-au avut 
Ioc niciodată demonstrații atît de 
puternice ale muncitorilor. Moralul 
muncitorilor a fost foarte ridicat“.

La mitingul care a avut loc la 
Cannstadt-Wasen (Stuttgart), în 
fața a peste 10.000 de participanți 
la miting, un vorbitor a declarat : 
„în timp ce patronii achiziționea
ză în Italia, Spania și în alte țări 
ale Europei mari proprietăți, mun
citorii își macină sănătatea pentru 
profiturile industriașilor“. Lupta 
muncitorilor va continua dacă pa
tronii nu vor răspunde cu propu
neri concrete la revendicările lor.

Pe deasupra capetelor participan- 
ților la aceste mitinguri fluturau 
pancarte ale căror inscripții expri
mau revendicările muncitorilor 
vest-germani : „Trebuie împiedi
cată legea stării excepționale“, 
„Voința de pace se dovedește prin 
fapte", „Profiturile și dividen
dele au crescut, muncitorii meta
lurgiști luptă pentru salarii mai

mari“, „Revendicarea noastră este 
justă, cerem sporirea salariilor pe 
seama profiturilor".

„Zeci de mii de metalurgiști din 
Nürnberg, München, Hamburg, Bre
men și Hanovra s-au solidarizat cu 
metalurgiștii din Baden-Württem
berg — menționează în continuare 
ziarul — manifestând voința lor de 
luptă.

„Cerem, să se pună capăt atitu
dinii provocatoare a patronilor. 
Muncitorii organizați în IG Metaîl 
au ajuns ia capătul răbdării — 
se spune într-o rezoluție adoptată 
în unanimitate de activiștii acestui 
sindicat din Nürnberg.

Pretutindeni în Bavaria se fac 
pregătiri pentru greve. Au și fost 
fixate localurile pentru conducerea 
grevei.

Și metalurgiștii din Hamburg se 
pronunță pentru manifestații, de 
masă și greve. De asemenea con
ducerea sindicatului metalurgiștilor 
din Hanovra s-a adresat muncitori
lor metalurgiști din Saxonia infe
rioară cerîndu-le să-și întărească 
combativitatea. Lupta poate fi în
cununată de succes — se spune în 
apel — dacă „în fața frontului unit 
al patronilor vom demonstra voin
ța noastră unitară".

☆

Relatînd despre aceste acțiuni 
muncitorești, ziarul burghez vest- 
german „DIE WELT“ arată că „sin
dicatul muncitorilor din industria 
metalurgică a angajat numeroase 
autobuze care i-au dus pe muncito
rii metalurgiști la locurile de întru
nire. în regiunea Stuttgart-ului au 
avut loc demonstrații chiar în fața 
marilor uzine metalurgice".

„Conform 
regulamentului"

1---------------------------------------------

Cum au făcut grevă 
poștașii englezi

Dirt cronica grevelor

— Nu piînge. Hulo — spune băiatului său unul din greviștii din 
Decazeville — ne vom întoarce învingători 1

în Anglia a în
ceput la 1 ianuarie 
greva celor 170.000 
de funcționari poș
tali. Salariații ser
viciului poștal ri
postează la refuzul guvernului de 
a le plăti sporurile de salarii ce li 
se cuvin potrivit contractelor înche
iate de sindicatele lor. Originalita
tea grevei constă în aceea că func
ționarii lucreză „conform regulamen
tului", creînd o staré de haos în 
serviciile poștale.

Ce înseamnă a lucra „conform re
gulamentului“ ? Cînd factorul meu 
mi-a adus poșta cu întîrziere, el a 
scos din buzunar o cărțulie groasă, 
conținînd mii de dispoziții — încîlci- 
te și adesea contradictorii — privi
toare la fiecare fază a operațiilor 
poștale. Este un regulament elaborat

corespondentul 
G. Schaffer

de-a lungul anilor 
de birocrați, cele 
mai multe drn pre
vederile sale în 
practică au .căzut 
în desuetudine. 

Acum salariații consultă regulamen
tul înainte de fiecare operație. După 
cum mi-a spus poștașul zîmbind pe 
sub mustață : „E mai bine decît o 
grevă, căci patronii sînt obligați să 
ne plătească salarii și nimeni nu ne 
poate pedepsi pentru respectarea 
propriilor lor regulamente".

Lupta lucrătorilor din serviciile 
poștale a constituit un semnal pen
tru alte categorii de oameni ai mun
cii care au pornit la acțiune împo
triva politicii guvernului conserva
tor „de înghețare" a salariilor, în 
timp ce prețurile cresc.

în ultima zi a anului 1961
„Locuitorii din Istambul — arată 

ziarul „LE MONDE“—au cunoscut 
în ultima zi a anului trecut un eve
niment neobișnuit. Zeci de mii de 
oameni ai muncii, veniți din toate 
colțurile țării, au demonstrat pe 
străzile vechii capitale scandînd lo
zinci pe care niciodată vreun turc 
nu îndrăznise să le pronunțe în pu
blic“.

Coloanele de manifestanți — a-

rată ziarul au revendicat majo
rarea salariilor,, aplicarea dreptului 
de grevă înscris în constituția din 
1961, dar care încă n-a fost regle
mentat de guvern.

Ziarul se referă de asemenea la 
o grevă a docherilor, care au obți
nut o primă majorare de salarii. 
Sînt anunțate și alte acțiuni — pre
cizează printre altele, în încheierea 
articolului său, ziarul „Le Monde".

Greva generală a 
celor 50.000 de munci
tori graficieni, relatea
ză ziarul „L'UNITA", 
începută la sfârșitul lu
nii decembrie, pentru 
reînnoirea șl îmbunătă
țirea substanțială a 
contractului de muncă, 
«-a încheiat după pri-

greviștilor italieni
ma săptămînă a anului 
1962 prin victoria gre
viștilor. în ciuda scum
pirii traiului, salariile 
muncitorilor din acest 
sector rămăseseră ne
schimbate în decursul 
ultimilor 15 ani. La în
ceput, o serie de edi
tori au luat hotărîrea

de a suspenda sau de 
a întîrzia apariția pu
blicațiilor periodice, 
numai pentru a nu 
ceda revendicărilor 
prezentate de greviști. 
Dar, în fața acțiunii 
dîrze și hotărîte a mun
citorilor, editorii au 
fost siliți să cedeze.

( e S.U.A. Sindicatul muncitori- ’ 
? lor din transporturi a declarat 1 
i că greva de patru zile a mun- ' 
? citorilor de la compania de au-
< tobuze „Fifth Avenue Couch 
? Lines“ s-a terminat la 4 ianua-
4 rie prin victoria greviștilor. ; 
) Sindicatul a obținut sporirea
< salariului pe oră, precum și sa- 
;• tisfacerea altor revendicări.

$ ® GRECIA. La jq ianuarie,
? muncitorii compania! „Index" 
{ din Atena, a cărei direcție a con-
< cediat 800 de muncitori, au ho- i 
) tărît să declare o grevă de pro-
? test de 24 de ore. Reprezentan-
< ții a 40.000 de constructori din 
? Atena, Pireu, Elevsîs au declarat
j că se solidarizează cu muncito- / 
j rii greviști.

? e ANGLIA. Muncitorii de la 
( șantierele navale ale companiei ’> 
? „Joseph L. Thompson and Sons ‘ 
( Limited" din Sunderland, care 
Icer sporirea salariului, au ho- 

tărît să continue greva. j

a S-U-A. La 11 ianuarie, 9.000 ! 
de muncitori electricieni care lu
crează la diferite construcții noi 
din New York, au declarat gre- ' 
vă în legătură cu încheierea con- > 
tractclor coleciive.

0 ITALIA. jn întreaga Italie a 
avut Ioc la 12 ianuarie o grevă 

; generală de protest de 24 de ore 
a 450.000 de funcționari din bi
rourile și serviciile publice, oră- ; 
șenești, comunale și provinciale. ’

e JAPONIA. Muncitorii de la
i 12 mine aparținînd societății 

„Mitsubisi” au declarat la 16 ia- ; 
nuarie grevă împotriva hotărîrii 
patronilor minei Miohokodzan 
(prefectura Vacayama) de a con
cedia 289 mineri. Concedierile au ;

/ loc potrivit planurilor așa-zisei i 
; „raționalizări” a industriei mi- $ 

niere. ?



Pag. 4 8 C I N T ß i A Nr. 5412

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI

a

ULTIMELE ȘTIRI

îndată înlocuit printr-o juntă civilă- 
militară.

Puternice demonstrații împotriva 
dictaturii în Republica Dominicană

Donarea unor cărți 
rominești Bibliotecii 
Muzeului Britanic

© A fost Incendiată locuința dictatorului Balaguer • Șapte morți ți 
numeroși răniți ® À fost formată o juntă civilă-militară

SANTO DOMINGO 17 (Agerpres).
— In ciuda cenzurii severe insti
tuite asupra informațiilor trans
mise din Republica Dominicană 
s-a aflat că, la 16 ianuarie, sute de 
demonstranți au cerut cu insisten
ță, la Santo Domingo, demisia lui 
Balaguer și a generalului Echevar
ria, ministrul de Război. Autorită
țile au mobilizat împotriva acestei 
demonstrații forțe polițienești și o 
coloană de tancuri cu mitraliere. 
Populația indignată a opus rezis
tență, azvîrlind cu pietre în atacan- 
ți. A fost incendiată reședința lui 
Balaguer și au fost distruse mai 
multe automobile ale poliției. După 
cum relatează agenția FRANCE 
PRESSE, în timpul ciocnirii, poli
ția a asasinat șapte persoane și nu
meroși participanți la demonstrație 
au fost răniți. La reprimarea de
monstranților au participat și for
țele aeriene care au mitraliat popu
lația masată pe străzi. După cum 
menționează agenția Associated 
Press, „aceasta a fost cea mai pu
ternică ciocnire de după perioada 
dominației lui Trujillo și a cufun
dat guvernul provizoriu în cea mai 
grea criză".

în timpul demonstrației au ră
sunat proteste vehemente împotri
va sprijinului acordat de S.U.A. re
gimului lui Balaguer. Agenția UNI
TED PRESS INTERNATIONAL re
latează că în timp ce treceau prin 
fața clădirii aparținînd societății 
americane de radiodifuziune, „Ra
dio Corporation Of America“, de
monstranții aruncau cu pietre și 
strigau: „Spuneți în Statele Unite 
că noi, dominicanii, îi urîm pe 
yankei !"

O delegație de studenți s-a pre
zentat membrilor consiliului și le-a 
cerut demisia lui Balaguer și a lui 
Echevarria.

Postul de radio „EL CARIBE“ a 
transmis că în noaptea de 16 spre 
17 ianuarie „consiliul de stat“ con
dus de Balaguer, care deținea pute
rea, și-a dat demisia sub presiunea 
amenințării unei greve generale în 
țară. După cum menționează a- 
ceeași agenție, consiliul a fost de

★
După cum transmite agenția 

U.P.I., la 17 ianuarie armata a fo
losit din nou grenade cu gaze la
crimogene pentru a împrăștia de
monstrațiile de pe străzile orașului 
Santo Domingo.

Referindu-se la junta civilă-mili- 
tară care a fost instaurată, agen
ția Associated Press arată că ea 
este compusă din șapte persoane, 
dintre care două au deținut pos
turi oficiale în timpul dictaturii lui 
Trujillo, iar alte două au făcut 
parte din vechiul „consiliu de stat“. 
După cum relevă agenția Associa
ted Press, conducătorii partidului 
Uniunea civică națională, principa
lul partid de opoziție, au caracte
rizat instalarea juntei drept „o lo
vitură de stat militară".

Ministrul de Război, generalul 
Echevarria, continuă să rămînă șe
ful forțelor armate. Agenția U.P.I. 
relatează că în cursul incidentelor 
sîngeroase care au avut loc la 16 
ianuarie Echevarria a condus per
sonal acțiunile bestiale ale arma
tei și poliției împotriva demon
stranților.

LONDRA 17 (Agerpres). — In 
cadrul unei -festivități care a avut 
loc la 15 ianuarie la British Mu
seum, ministrul R. P. Romine la 
Londra a donat Bibliotecii Muzeu
lui Britanic un număr de cărți ro
mânești din partea Bibliotecii Cen
trale de Stat.

Mulțumind pentru darul primit, 
sir Frank Francis, directorul mu
zeului și al bibliotecii, a subliniat 
că el contribuie la dezvoltarea 
schimburilor culturale între cele 
două țări, la o mai bună cunoaștere 
și apropiere reciprocă.

Luînd cuvîntul Alexandru Lăză- 
reanu, ministrul R. P. Române la 
Londra, a arătat că schimburile de 
cărți și publicații stabilite între in
stituțiile din R. P. Română și An
glia constituie un semn al dorinței 
reciproce de a dezvolta relațiile 
culturale. Ministrul R. P. Romine 
și-a exprimat convingerea că 
schimburile culturale vor continua 
să se dezvolte și a arătat că darul 
trebuie considerat ca un mesaj de 
prietenie pentru cititorii englezi.

AMENINȚA PACEA IN ASIA
Memorandumul sovietic adresat ministrului 

de Externe englez

Inainiea conferinței de la Punta del Este
Lupte de strada in Republica 

Dominicană.

S.U.A. CONTINUĂ PREGĂTIRILE ÎN VEDEREA

UNEI AGRESIUNI ANTIUMANE
WASHINGTON 17 (Agerpres). — 

La Washington se fac pregătiri fe
brile în vederea apropiatei confe
rințe a Organizației Statelor Ame
ricane de la Punta del Este (Uru
guay). In diversele comisii și sub
comisii ale Camerei Reprezentanți
lor și Senatului se dezbat măsuri 
care să dea mînă liberă delegației 
Statelor Unite la conferință pentru a 
exercita presiuni asupra participan- 
ților în încercarea de a-i determina 
să sprijine planurile S.U.A. de agre
siune împotriva Cubei.

Potrivit relatărilor agenției 
U.P.I., Camera Reprezentanților a 
Congresului american a adoptat o 
rezoluție în care cere O.S.A. să 
intervină în Cuba. Comentînd ști
rea, agențiile occidentale de presă ? 
relevă că liderii Congresului ameri
can cer secretarului de Stat, Dean 
Rusk, să facă presiuni la conferință

pentru a determina „o poziție ho- 
tărîtă" împotriva Cubei.

Toată această agitație oglindește 
greutățile crescînde pe care le în- 
tîmpină cercurile conducătoare din 
S.U.A. în eforturile lor de a contra
cara valul nemulțumirii popoarelor 
din țările Americii Latine împotri
va planurilor de izolare a Cubei.

*

A patra conferință națională a cen
tralei unice a oamenilor muncii din 
Chile a adresat președintelui statului 
Chile, Jorge Alessandri, o scrisoare în 
care se spune : „Orice hotărîre a con
ferinței de la Punta del Este, care ar 
fi îndreptată împotriva Cubei, va avea 
de întîmpinat rezistența hofărîfă a cla
sei muncitoare din Chile“.

într-un interviu a- 
cordat unui corespon
dent al ziarului „Prav- 
da'1, Nikolai Basov, 
laureat al Premiului 
Lenin, director adjunct 
al Institutului de fi
zică al Academiei de 
Științe a U.R.S.S., ara
tă că omenirea va avea 
posibilitatea de a sta
bili radiocomunicații 
directe cu stelele cele 
mai apropiate de Pă
mânt. El precizează că 
aceste radiocomunica
ții pot fi înfăptuite cu 
ajutorul unor genera
toare de lumină. Au 
și fost proiectate dis
pozitive cuantice în a- 
cest scop. Au fost ve-

«
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Rezultatele preliminare 
ale alegerilor din Finlanda

HELSINKI 17 (Agerpres). — 
TASS. Potrivit datelor preliminare, 
la alegerile pentru electorii preșe
dintelui Finlandei, care au avut loc 
la 15 și 16 ianuarie, au participat 
2.141.586 alegători (peste 78 la sută 
din cei care au drept la vot).

Rezultatele preliminare arată că 
blocul actualului președinte al Fin
landei, Urho Kekkonen, a înregis
trat o mare victorie obținînd 
969.324 voturi (45,1 la sută din tota
lul voturilor). Blocul lui Kekkonen 
are 145—146 de electori.

SCURTE ȘTIRI
TOKIO. La 15 ianuarie în sala tea

trului Kose! Nekee Nenkin din Tokio 
a avut loc un spectacol festiv cu piesa 
„O scrisoare pierdută“ de I. L. Cara- 
giale, pusă în scenă de aotorii teatru
lui Bugeiza.

La spectacolele date între 11 și 15 
ianuarie au participat circa 3.000 de 
persoane. Presa japoneză a publicat 
comentarii și fotografii despre pune
rea în scenă a piesei.

DJAKARTA. Ambasadorul R.P. Ro- 
mîne la Djakarta, Pavel Silard, a ofe
rit la 15 ianuarie un cocteil în cinstea 
tovarășilor Valentin Steriopol, adjunct 
al ministrului Comerțului, și Nicolae 
Ionescu, adjunct al ministrului Indus
triei Petrolului și Chimiei din R. P. 
Romînă, care se găsesc la Dja
karta pentru discuții potrivit pre
vederilor primei sesiuni a Comisiei 
guvernamentale mixte permanente de 
colaborare economică și tehnică ro- 
mîno-indoneziană.

LONDRA. Agenția France Presse 
relatează că la 16 ianuarie Universi
tatea din Durham a hotărît să acorde 
Cunoscutului actor de cinema Charlie 
Chaplin titlul de doctor honoris causa.

Recentele evenimente din Congo 
— dezarmarea jandarmilor parti
zani ai lui Antoine Gizenga din 
provincia Orientală de către trupe
le O.N.U., punerea lui Gizenga sub 
domiciliu forțat la Stanleyville și 
declarația premierului Adoula că 
Gizenga este demis din funcția de 
vicepremier — nu a surprins aici 
pe cei care n-au uitat că reprima
rea mișcării naționale de eliberare 
și decapitarea ei a fost și a rămas 
principalul obiectiv urmărit de 
S.U.A. în cadrul operației O.N.U. în 
Congo.

Comandamentul O.N.U. nu face 
decît să continue cu sfințenie tac
tica americană urmată de Ham- 
marskjoeld : iață de agentul colonia
lismului Chombe — purtare cu mă
nuși ; față de conducătorii mișcă
rii congoleze 
Lumumba, de 
se împlinește 
de zile, și de
Gizenga, — pumnul de fier.

In ciuda mișcărilor în zig-zag pe 
care Secretariatul O.N.U. a fost ne
voit să le execute în Congo pentru 
a acomoda interesele americane, a 
salva aparențele față de țările a- 
fro-asiatice care au furnizat trupe 

și a consolida poziția 
Adoula, un lucru a Iră- 
conducătorilor operației 
trebuie să împiedice cu 
regruparea și organiza-

de eliberare, Patrice 
la a cărui asasinare, 
zilele acestea un an 
urmașul său Antoine

O.N.U.-ului 
guvernului 
mas clar 
O.N.U. : că 
orice preț
rea forțelor lumumbiste — astfel ca 
pe piața politică congoleză să ră
mînă ca negociatori numai oamenii 
puterilor occidentale care au inte
rese în Congo.

Conflictul dintre regimul separa
tist al lui Chombe în Katanga și 
guvernul central Adoula reflectă de 
fapt un conflict mai adînc între ve
chile puteri coloniale — Belgia, An
glia, Franța — care se află în spa
tele lui Chombe și neocolonialismul 
american, care, cîștigînd teren la 
Leopoldville, urmărește să-și deschi
dă drum spre bogățiile Katangăi pe 
calea unei concilieri Adoula-Chom- 
be.

MOSCOVA 17 (Agerpres). 
TASS : La Moscova s-a anunțat 
oficial că, la 10 ianuarie, ambasada 
U.R.S.S. la Londra a transmis mi
nistrului Afacerilor Externe al Ma
rii Britanii un memorandum. în le
gătură cu complicarea situației din 
Vietnamul de sud.

Ministrul Afacerilor Externe al 
Marii Britanii este unul din pre
ședinții conferinței de la Geneva 
pentru Indochina din 1954.

în memorandum este condamnat 
amestecul S.U.A. în treburile inter
ne ale Vietnamului de sud și încăl
carea fățișă de către ele a acordu
rilor internaționale cu privire la 
Indochina.

După cum se arată în memoran
dum, în ultimul timp pe numele 
ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., unul din președinții con
ferinței de la Geneva din 1954 cu 
privire la Indochina, s-au primit 
mesaje din partea ministrului Afa
cerilor Externe al R. D. Vietnam în 
care se exprimă neliniștea serioasă 
a guvernului R. D. Vietnam în 
legătură cu actuala evoluție a eve
nimentelor din Vietnamul de sud. 
în aceste documente sînt citate nu
meroase fapte care dovedesc că 
amestecul militar al S.U.A. în tre
burile interne ale Vietnamului de 
sud se intensifică, ceea ce poate

avea consecințe grave pentru pacea 
și securitatea Indochinei și a Asiei 
de sud-est în ansamblu.

în memorandum se menționează 
că actuala încordare a situației din 
Vietnamul de sud a fost într-adevăr 
provocată în primul rînd de acțiu
nile Statelor Unite. S.U.A. trimit în 
această țară o cantitate considera
bilă de arme și materiale de război.

Ngo Dinh Diem care se află la 
putere în Vietnamul de sud și este 
odios poporului a lichidat toate li
bertățile democratice și a instaurat 
o dictatură militară bazată pe te
roare necruțătoare. Este lesne de 
înțeles, se spune în memorandum, 
că în aceste condiții pături tot mai 
largi ale populației țării pășesc pe 
calea luptei drepte împotriva clicii 
falite a Iui Ngo Dinh Diem. în me
morandum se arată că, sprijinin- 
du-1. pe Ngo Dinh Diem, S.U.A. cau
tă să înăbușe mișcarea tot mai pu
ternică de eliberare națională a 
patrioților sud-vietnamezi și să 
transforme Vietnamul de sud în
tr-un cap de pod militar și strategic 
al lor în Asia de sud-est.

Note la care sînt anexate copii 
ale memorandumului au fost trans
mise de către ministerul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. ambasadelor 
Poloniei, Indiei și Canadei — țări 
membre ale Comisiei internaționale 
pentru Vietnam.

<>•<>----------

Ședința Consiliului național al Partidului 
Comunist din Indiadin India

ii:
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Vedere din capitala R. P. Polone.

DELHI 17 (Agerpres). — TASS : 
La Delhi a fost dat publicității un 
comunicat în legătură cu ședința 
Consiliului național al 
Comunist din India care 
la 15 ianuarie.

Consiliul național al 
Comunist din India, se 
comunicat, exprimă 
sale mulțumiri tuturor partidelor 
comuniste frățești, diferitelor orga
nizații de masă și politice din In
dia și de peste hotare, pentru nu
meroasele mesaje de condoleanțe 
în legătură

Partidului 
a avut loc

Partidului 
arată in 

profundele

cu încetarea din viață

-OoO-
0 extraterestre

a lui Ajoy Ghosh. Aces.te mesaje 
demonstrează înalta prețuire de 
care s-a bucurat eminentul condu
cător al Partidului Comunist din 
India.

Membrii Consiliului jnațional 
își exprimă convingerea că în po
fida acestei pierderi grele, partidul 
și membrii lui, care s-au încadrat 
activ în campania electorală, vor 
depune eforturi și mai^ mari pen
tru victoria partidului în alegerile 
generale care urmează să aibă Ioc. 
Membrii Consiliului național sînt 
convinși că partidul și foi'țele de
mocratice vor ieși din lupta' electo-. 
rală și mai puternice și unite și vor 
putea privi viitorul în față cu mai 
multă speranță și încredere.

Oamenii muncii din Polonia săr
bătoresc împlinirea a 20 de ani de 
la întemeierea Partidului Muncito
resc Polonez.

Continuator al remarcabilelor tra
diții revoluționare ale Partidului 
Comunist din Polonia și predeceso
rul Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, Partidul 
Muncitoresc Polo
nez a fost consti
tuit în primele zile 
ale lunii ianuarie 
1942. El a avut ro
lul de principală 
forță politică a 
oamenilor muncii, 
luptei lor. pentru 
crearea unei Polonii noi, indepen
dente și socialiste.

în aceste zile. Varșovia ca și în
treaga țară, a îmbrăcat haină de 
sărbătoare. Străzile sînt împodobite 
cu steaguri ale partidului și de stat. 
Vitrinele magazinelor, incintele ma
rilor fabrici și uzine au, de aseme
nea, un aspect sărbătoresc. Tineri 
și vîrstnici se opresc în fața foto
grafiilor eroilor luptei partidului, a 
articolelor din presă expuse la ga
zetele de perete în care se vor
bește despre istoria eroică a parti
dului clasei muncitoare poloneze.

Locuitorii Varșoviei sărbătoresc 
în același timp și aniversarea a 17 
ani de la eliberarea capitalei Polo
niei de către glorioasele armate

■ - ■.-==»♦♦= ' ~—=

De la corespondentul 
nostru

ds conducător al 
eliberare, pentru

sovietice șl vitezele foițe armată 
poloneze.

încă de la începutul lunii ianua
rie, în fabrici, uzine, în mine, Insti
tuții, școli și universități au loc nu
meroase adunări în cadrul cărora 
vorbitorii au înfățișat lupta Parti
dului Muncitoresc Polonez, tradițiije 

sale glorioase. Pa- 
=====— ginite remarcabile 

ale activității par
tidului sînt oglin
dite de diversele 
expoziții deschise 
în aceste zile în 
întreaga țară.

în instituțiile științifice din țară, 
la Academia de Științe a R.P. Po
lone, în universități și în institute 
au loc cu acest prilej conferințe 
teoretice și științifice.

Editurile poloneze au publicat di
ferite lucrări științifice, monografii 
cu prilejul aniversării P.M.P. Presa, 
posturile de radio și televiziune au 
închinat acestei sărbători numeroa
se articole, convorbiri cu partici
pant la luptele de partizani, con
certe, seri de amintiri.

Colectivele întreprinderilor 
dustriale și șantierele din țară 
bătoresc acest jubileu prin noi 
torii în muncă, prin depășirea 
cinilor de producție.

in- 
săr- 
vic- 
sar-

GH. GHEORGHIȚĂ

I

rificate principiile fun
damentale ale radiofi- 
zicii cuantice și se fac 
primii pași pe calea in
troducerii în tehnică a 
cuceririlor ei. Realiza
rea unor dispozitive 
cuantice perfecționate 
va necesita soluționa
rea unui număr de pro
bleme științifice com
plexe. După toate pro
babilitățile, arată Niko
lai Basov, multe din
tre ele vor putea fi re
zolvate în următorii 
5—10 ani.

Dispozitivele cuanti
ce pot fi utilizate - și 
pentru radiocomunica- 
ții sub apă. (în mod

practic undele radio 
nu se propagă în apă, 
în timp ce undele lu
minoase pot pătrunde 
la o adîncime -conside
rabilă).

Cu ajutorul radioco- 
municațiilbr pe undele 
gamei vizibile se ivește 
posibilitatea de a se 
transmite într-un timp 
scurt un volum imens 
de informații.

Nikolai Basov subli
niază că generatoarele 
de lumină vor contri
bui la soluționarea u- 
nui mare număr de 
probleme științifice im
portante în domeniul 
fizicii, chimiei, biolo
giei și medicinei.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIE!

Situație încordată în principalele orașe

PARIS 17 (Agerpres). — Cores
pondenții agențiilor occidentale de 
presă subliniază în unanimitate că 
situația a devenit deosebit de în
cordată la Alger și în celelalte 
orașe principale ale Algeriei, ca 
urmare a atentatelor cu bombe și 
a agresiunilor armate înfăptuite de 
teroriștii din organizația colonia
listă O.A.S. în zilele de marți și

ale Algeriei
Ultracolonialiștii omoară 

algerieni în plină stradă. 
O bancă din Alger' jefuită 
de bande O.A.S. Amenințări 
cu un nou puci din partea 

O. A. S.

JAMES S. BARTON

nord-americane, legate

Așa-zisele „ope
rații militare“ ale 
forțelor O.N.U. în 
Katanga au con
stituit o ilustrare din cele mai tipice 
a metodelor la care recurg marile 
monopoluri în lupta lor de concu
rență ; de fapt anumite grupări mo
nopoliste
strîns de exploatarea minereurilor, 
în special a cuprului dintr-un șir de 
țări latino-americane, erau direct 
interesate în perturbarea produc
ției din Katanga, în „reducerea 
presiunii" cuprului katanghez pe 
piața capitalistă. De aceea, dacă 
forțele O.N.U. s-au arătat a nu fi 
deosebit de zeloase în ocuparea 
Elisabethville-ului, în ciuda unei 
pronunțate superiorități militare, în 
schimb aviația nu și-a greșit ținta 
în bombardarea instalațiilor lui „U- 
nion Minière du Haut Katanga“ — 
ceea ce a făcut ca un șir de ase
menea instalații să fie scoase din 
uz pe vreme îndelungată...

Totodată Departamentul de Stat 
știa că a permite mai departe în 
Katanga existența unui regim sepa
ratist descoperit în fața întregii 
Africi ca o agentură colonialistă de 
cea mai ordinară speță însemna a 
slăbi autoritatea guvernului central 
Adoula (înjghebat cu atîta trudă) și 
a-1 condamna la pieire, deoarece 
Congo nu poate constitui un stat 
viabil economicește fără inima sa 
•— Katanga. Teama țață de forțele 
eliberării naționale juca de ase
menea un rol important în poli
tica Washingtonului. „U. S. News 
and World Report" din 1 ianuarie 
1962 scria: „Politica americană în 
Congo a fost de a sprijini pe Adou
la și a sprijini efortul O.N.tl.pn Ka
tanga pe considerentul că dacă 
Adoula cade, comuniștii vor prelua 
puterea“.

Potrivit acestor calcule ma
chiavelice, operațiunea militară 
O.N.U. în Katanga trebuie astfel di
rijată îneît să-l silească pe Chom
be să ajungă la un compromis cu

Adoula, fără însă 
a zdruncina edi
ficiul polițist pe 
care stă Chombe. 

Un ziarist american care se găsea 
la Elisabethville în toiul luptelor din 
decembrie descria la un post de te
leviziune newyorkez acest „drôle de 
guerre" (război bizar) din Katanga, 
arătînd că înțr-un bar din centrul 
orașului mercenari francezi și bel
gieni din armata katangheză intrau 
cu puști automate ca să toarne pe 
gît o băutură tare, ieșeau să tragă 
cîteva focuri în soldați indieni 
ghurka, iar veneau să-și potoleas
că setea ș.a.m.d.

Paralel cu operațiunile militare 
din Elisabethville aveau loc la 
Bruxelles un alt gen de operațiuni. 
S-a aflat, de pildă, că amiralul 
Alan Kirk, fost ambasador al S.U.A. 
în Belgia, în prezent președinte al 
societății Belgo-American Develop
ment Corporation, a plecat la Bru
xelles pentru a convinge trustul 
„Union Minière du Haut Katanga“, 
să sprijine concilierea Adoula- 
Chombe. întrebat de ziariști de ce 
trebuie să se negocieze cu Union 
Minière, care este un trust parti
cular, George McGhee, locțiitor al 
secretarului de stat, a spus : 
„Union Miniere ca și guvernele bel
gian, francez, englez, Adoula și 
Chombe au de jucat un rol impor
tant în Katanga". Se pare că ami
ralul Kirk, care se simte mai la 
largul său în asemenea operațiuni 
pe uscat, a reușit să facă treabă, 
deoarece a doua zi Chombe a de
clarat că este dispus să recunoas
că validitatea acordului semnat la 
Kitona cu excepția a două puncte : 
înlăturarea mercenarilor și recu
noașterea autorității guvernului cen
tral Adoula preferind pe cea a pre
ședintelui Kasavubu, ceea ce re
flectă o formulă confederată.

Simultan, la Leopoldville se a- 
nunța cu surle și tobe că guvernul 
Adoula a reluat relațiile cu Belgia, 
relații care fuseseră rupte de Lu-

mumba în momentul agresiunii bel
giene. Toate acestea arată în ce 
ape se scaldă guvernul Adoula.

în vara anului 1961, Antoine Gi
zenga acceptase să devină prim- 
vicepTeședinte în guvernul Adoula, 
în speranța că Adoula va urma — 
așa cum a declarat — o politică 
în spiritul eroului Patrice Lumumba. 
Dar asemenea declarații erau doar 
menite să inducă în eroare poporul 
congolez și să camufleze caracte
rul proamerican al noii formule gu
vernamentale obținute pe calea te
rorii desfășurate printre parlamen
tari de către generalul Mobutu, a 
corupției diplomației dolarului și în 
mod special a presiunii politice e- 
xercitate prin operațiunea O.N.U. 
Doar nu plătiseră imperialiștii ame
ricani grosul cheltuielilor acestei o- 
perațiuni pe degeaba...

Lozinca folosită de secretariatul 
general al O.N.U. „restaurarea or- 
dinei și legalității“ pentru a justi
fica acțiunea trupelor O.N.U. din 
Stanleyville am mai auzit-o la Ham- 
marskjoeld. Colonialiștii — vechi și 
noi ■— o pronunță cu gravitate ori 
de cîte ori cer reprimarea frunta
șilor mișcării de eliberare. în 
schimb sarcina dată de Consiliul 
de Securitate de a se expulza mer
cenarii străini din Katanga și de a 
lichida amestecul străin rămîne ne
îndeplinită. Ba în ultima vreme, 
fără a se sinchisi prea mult de no
tele verbale ale lui U. Thant, se
cretarul general provizoriu
O.N.U., colonialiștii au intensificat 
trimiterea de armament în Katanga 
prin Rhodezia de Nord și Angola, 
iar mercenarii și-au îngroșat rîndu- 
rile cu noi aventurieri atrași de 
bani și de un război fără riscuri 
împotriva trupelor O.N.U.

Dacă mai existau naivi care re
fuzau să vadă caracterul colonia
list al operațiunii O.N.U. în Congo, 
evenimentele recente trebuie să fi 
redus considerabil numărul lor.

miercuri a continuat seria de _ ex
plozii de bombe cu plastic de tipul 
celor folosite de teroriștii O.A.S. 
care au provocat numeroase victi
me — cum a fost cazul, de exem
plu, la Bone, unde zece algerieni au 
fost uciși în urma unui singur 
atentat. La Alger, teroriști — după 
cum relatează corespondentul agen
ției Associated Press — au împuș
cat în plină stradă doi algerieni. 
La Mostaganem, doi muncitori al
gerieni au fost omorîți cu focuri 
de mitralieră. în centrul Algerului, 
pe una din străzile cele mai popu
late, un automobil în care se afla 
un ofițer de la serviciul de infor

mații al armatei a fdst atacat cu 
focuri de mitralieră. Tot la Alger, 
una din băncile centrale ale ora
șului a fost jefuită în plină zi de 
un grup de cinci europeni înar
mați, care au dispărut cu o sumă 
importantă de bani, fără a fi ur
măriți de poliție. în oraș, relatează 
corespondentul agenției Associated 
Press, se presupune că banca a fost 
spartă de către oameni din O.A.S.

Continuă de asemenea aproape 
zilnic emisiunile posturilor de radio 
ale „Organizației armate secrete", 
în care se vorbește tot mai fățiș de 
eventualitatea unui nou puci și se 
cere populației europene să facă 
provizii de alimente. Referindu-se 
la atentatele O.A.S. prin care tero
riștii caută să întrețină o atmos
feră de ostilitate între populația 
europeană și cea algeriană, cores
pondentul agenției Associated Press 
scrie: „Se manifestă temeri tot mai 
intense. Numeroși sînt cei care se 
așteaptă la un puci al organizației 
secrete O.A.S.".

Acțiuni contrare intereselor 
poporului congolez

în timp ce A. Gizenga a fost destituit din postul de vice
președinte al guvernului, C. Adoula se pregătește 

să plece în S.U.A.
LEOPOLDVILLE 17 (Agerpres).— 

TASS transmite :
Președintele Republicii Congo, 

Kasavubu, a semnat decretul cu pri
vire la destituirea lui Antoine Gi- 
zenga din funcția de vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Con- 
goului.

al

★
într-o declarație făcută cu privi

re la situația din țară, primul mi
nistru al Congoului, Cyrille Adoula, 
a declarat că în prezent el exami
nează problema unei eventuale 
epurări în guvern. Adoula a spus 
că în urma schimbărilor care se 
prevăd în componența guvernului 
vor intra, probabil, reprezentanți 
ai partidului „Konakat“ condus de 
Chombe. „Participarea partidului 
„Konakat", a declarat Adoula, 
depinde de hotărîrea pe care o 
lua dl. Chombe după sesiunea 
dunării naționale katangheze“.

Referindu-se la destituirea
Gizenga, Adoula a spus că vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri ar 
fi „nesocotit“ hotărîrea Camerei 
deputaților a parlamentului congo
lez care i-a cerut să vină imediat

va 
va
A-

lui

în capitală. După ce Camera i-a dat 
un vot de blam lui Gizenga, a spus 
Adoula. Kasavubu a semnat în 
baza constituției, decretul cu pri
vire la destituirea lui.

LEOPOLDVILLE 17 (Agerpres). 
— Comentînd votul din Camera de- 
putaților, la care s-a referit Adoula 
în declarația sa din 16 ianuarie, a- 
genția France Presse scrie că pen
tru rezoluția care conține un vot de 
blam la adresa lui Gizenga n-au 
votat nici jumătate din membrii 
Camerei — 67 deputați din cei 137.

*

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
După cum anunță „New York Ti
mes“, primul ministru al Congou- 
lui, Cyrille Adoula, va sosi săptă- 
mîna viitoare la Washington.

„Președintele Kennedy și secreta
rul de stat Rusk, scrie în conti
nuare ziarul, și-au exprimat satis
facția în legătură cu progresul la 
care ajung premierul Adoula și dl. 
Chombe la tratativele care au loc 
între ei cu privire la traducerea în 
viață a acordului semnat la Ki- 
tona“.
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